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...A temática da socialidade lembra que  

mundo social (...)  

pode ser entendido como sendo fruto  

de uma interação permanente,  

de uma reversibilidade constante,  

entre os diversos elementos  

do ambiente social,  

no interior dessa outra matiz  

que é o ambiente natural.  

 (...). Daí vem, igualmente,  

(...) a moda,  

o hedonismo,  

o culto do corpo,  

a preponderância da imagem,  

tornando-se as formas de agregações societais  

[implicando naquilo] que se pode chamar de  

“ as formas sensíveis da vida social”.  

(MAFFESOLI, 1998) 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a aprendizagem social virtual mediada como elemento 

conceitual relevante para a educação. A construção heurística em torno da aprendizagem social 

virtual mediada tem como referência teórica a Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli. Trata-

se do estudo dos sentidos atribuídos aos jogos eletrônicos pelos jovens e suas relações com o 

conceito de socialidade, de modo a compreender a natureza, características e a estruturação da 

aprendizagem contemporânea tomando como campo de análise o uso e a apropriação dos jogos 

eletrônicos no âmbito da cultura juvenil. Os principais autores utilizados foram Maffesoli (1996; 

2001; 2003; 2004; 2006; 2009), Assis (2007), Gularte (2010), Mendes (2006), Santaella (2003; 

2009), Buckingham (2007), Dubet (2004), Eagleton (2005), Lévy (1996; 1999), Geertz (1989), 

Morin (1990; 1997), Assmann (1998), Baudrillard (1991), Maturana (1997), Hushkoff (1999), 

Deleuze e Guattari (1980), Scheibe (2009), Vygostky (1978), Stern e Willis (2010), Stephens 

(1993), Moraes (1997), Tapscott (2010), Gardner (1994). A pesquisa foi realizada na região 

metropolitana de Aracaju, Sergipe, no período de março de 2009 a novembro de 2010, através da 

participação de dez jovens, com idade entre 18 a 26 anos, usuários de jogos eletrônicos. A 

metodologia da pesquisa utilizada é de natureza qualitativa, inspirada no paradigma interpretativo 

de pesquisa de base fenomenológico-hermenêutica. O método de pesquisa é o etnográfico. Os 

instrumentos de coleta de informações utilizados foram: jornal de bordo, diário de campo, entrevista 

semidirigida e a observação participante ativa. Os resultados alcançados dão destaque à 

aprendizagem social virtual mediada como conceito relevante, significante e pertinente para as 

análises de práticas sobre a cultura da escola, atravessada, sobretudo, pelos sentidos dos jovens e 

seus estilos expressivos no cotidiano da organização dos saberes pedagógicos amplamente 

influenciados por elementos da cultura exterior ao espaço escolar, a saber, os jogos eletrônicos, a 

cultura digital, a presença do virtual nas relações individuais e coletivas, os elementos da 

socialidade e as suas influências na organização do trabalho pedagógico através da aprendizagem 

social virtual mediada. 

Palavras-chave: Aprendizagem Social Virtual Mediada; Socialidade; Cultura Juvenil; Jogos Eletrônicos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to study social learning mediated virtual as element conceptual relevance to 

education. The construction heuristic around social learning mediated virtual is as the theoretical 

framework of Sociology of Everyday Life developed by Michel Maffesoli. It is the study of the 

meanings attributed to video games by young people and their relationships with the concept of 

sociality, in order to understand the nature, characteristics and structure of contemporary learning as 

field of analysis taking the use and ownership of electronic games under the youth culture. The 

authors main were Maffesoli (1996, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009), Assisi (2007), Gularte (2010), 

Mendes (2006), Santaella (2003, 2009), Buckingham (2007), Dubet (2004 ), Eagleton (2005), Levy 

(1996, 1999), Geertz (1989), Morin (1990, 1997), Assmann (1998), Baudrillard (1991), Maturana 

(1997), Hushkoff (1999), Deleuze and Guattari ( 1980) and Scheibe (2009), Vygotsky (1978), Stern 

and Willis (2010), Stephens (1993), Moraes (1997), Tapscott (2010), Gardner (1994). The research 

was conducted in the metropolitan area of Aracaju, in the period March 2009 to November 2010 

through the participation of ten young people, aged 18-26 years, users of electronic games. The 

research methodology used is qualitative, interpretive paradigm, inspired by the research-based 

phenomenological hermeneutics. The research approach is ethnographic. The instruments of data 

collection used were: newspaper book, diary, participant observation and semistructured interview 

active. The results give prominence to social virtual mediated learning as a concept relevant, 

meaningful and relevant to the analysis of practices relating to school culture, crossed, especially by 

young people and their sense of expressive styles in the daily organization of pedagogical 

knowledge, largely influenced by elements of the culture outside the school environment, namely, 

electronic games, digital culture, the presence of virtual relationships in individual and collective 

elements of sociality and its influence in the organization of educational work through social 

learning mediated virtual. 

  

Keywords: Social Learning Mediated Virtual, Sociality, Youth Culture, Electronic Games.  
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RESUMÉ 

 

 

Cette recherche vise à étudier l'apprentissage social virtuelle médiatisé et leur pertinence 

conceptuelle pour l'éducation. La construction heuristique autour de l'apprentissage social virtuel 

médiatisé a comme cadre théorique la sociologie de la vie quotidienne de Michel Maffesoli. Il est 

l'étude des sens attribuée par les jeunes à des jeux électronique et leurs relations avec le concept de 

socialité, afin de comprendre la nature, les caractéristiques et la structure de l'analyse de champ 

contemporain d'apprentissage en prenant comme l'utilisation et l'appropriation des jeux 

électroniques dans le cadre du culture des jeunes. Les principaux auteurs ont été Maffesoli (1996; 

2001; 2003; 2004; 2006; 2009), Assis (2007), Gularte (2010), Mendes (2006), Santaella (2003; 

2009), Buckingham (2007), Dubet (2004), Eagleton (2005), Lévy (1996; 1999), Geertz (1989), 

Morin (1990; 1997), Assmann (1998), Baudrillard (1991), Maturana (1997), Hushkoff (1999), 

Deleuze e Guattari (1980), Scheibe (2009), Vygostky (1978), Stern e Willis (2010), Stephens 

(1993), Moraes (1997), Tapscott (2010), Gardner (1994). Cette recherche a été menée dans la 

région métropolitaine d'Aracaju - Sergipe, de mars 2009 à novembre de 2010 avec la participation 

de dix jeunes (âgés de 18 à 26 ans) tous ils utilisateurs de jeux électroniques. La méthodologie 

utilisée est qualitative, liée au paradigme interprétatif de recherche, inspirée par l'herméneutique et 

la phénoménologie. La méthode de recherche est de type ethnographique. Les instruments de 

collecte de données ont été utilisés: journal de terrain, entretiens semi-structurés et l'observation 

participante active. Les résultats donner la priorité à l'apprentissage social virtuelle médiatisé 

comme un concept pertinente, signitificative et focaux pour l'analyse des pratiques relatives à la 

culture scolaire, a traversé, en particulier par les jeunes et leur sens , leurs styles d'expression dans 

l'organisation quotidienne de connaissances pédagogiques, largement influencée par éléments de la 

culture du milieu scolaire, à savoir, jeux électroniques, la culture virtuelle, numérique, la présence 

de relations virtuelles dans les éléments individuels et collectifs, la socialité et de son influence dans 

l'organisation du travail éducatif à travers la médiation sociale d'apprentissage virtuel. 

 

Mots-clés: l'Apprentissage Social Virtuelle Médiatisé; Culture de la Jeunesse; Socialité ; Jeux Électroniques. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O crescente uso dos meios de comunicação por diferentes usuários pode ser 

considerado um dos principais agentes de mudança nas variadas formas de relacionamento 

social e de convivência na contemporaneidade. O acesso a computadores e a integração de 

várias mídias, desde as duas últimas décadas do século XX, disseminaram-se através de uma 

variedade de instrumentos tecnológicos, no âmbito do consumo, a ponto de provocar 

modificações de natureza, caracterização e dinâmica das relações socioculturais do homem 

contemporâneo. Neste cenário, a educação é amplamente afetada. A formação social e a 

mediação cultural estão cada vez mais influenciadas por ambientes virtuais de interação, 

demarcados pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação, pela Internet e pela cultura 

digital. Por isso mesmo, a aprendizagem, o ensino e as práticas educativas devem ser 

repensadas, considerando a presença de tais elementos como desafios centrais para o campo 

da docência e da organização do trabalho pedagógico. 

Nesse contexto, não é possível encontrar consenso sobre as consequências que tais 

mudanças provocarão nas próximas décadas. Porém, torna-se imprescindível identificar o uso 

e/ou a apropriação de recursos tecnológicos pela juventude contemporânea, de tal forma que 

sejam realizadas análises sobre as alterações dos processos de mediação e de aprendizagem de 

natureza social e cultural, ocorridos fora da escola, e, suas influências nas práticas educativas 

pedagógicas e intencionalmente estruturadas. Assim, é relevante destacar que as crianças, os 

jovens e os adultos do final do século XX estão mergulhados numa esfera de comunicação 

social, agora, agregada aos distintos veículos das telecomunicações, desde a TV, a 

propaganda, a telefonia (móvel ou não), bem como ao consumo e ao acesso a brinquedos 

acionados por controle remoto, o crescente uso de jogos eletrônicos, até a popularização da 

Internet em banda larga. 

A aprendizagem e a formação sociocultural contemporânea são complexas. Trata-se, 

pois, de redes de relações intrincadas, cuja dinâmica vivida no interior das contradições 

sociais cotidianas faz emergir a efervescência do passageiro, a mutabilidade e a alteração 

incessante de valores, percepções, crenças e símbolos. A categoria de aprendizagem deixa de 

ser associada a elementos de natureza cognitiva, afetiva, social, cultural e simbólica 

respaldada por perspectivas modernas de educação. Portanto, torna-se relevante destacar a 
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categoria de aprendizagem associada aos conceitos de cultura e de formação social 

contemporâneas como elementos de natureza simbólico-estrutural e estética, constituídos 

através do imaginário pulsional, direcionados à crítica aos pressupostos modernos de unidade, 

razão, permanência e de imperativos morais clássicos.  

Nesse contexto, Thompson (1995) destaca que o processo histórico do rápido 

crescimento e da proliferação de instituições e meios de comunicação de massa altera os 

processos tradicionais de compreensão a respeito da formação cultural dos atores sociais. Em 

outros termos, a produção e a transmissão das formas simbólicas, que refletem as experiências 

e as visões de mundo das pessoas, são intensivamente mediadas pelas instituições e pelos 

aparatos técnicos da mídia e da indústria do entretenimento. Sendo assim, os dispositivos 

midiáticos não podem ser vistos somente como produtos técnicos e/ou instrumentos voltados 

para o consumo. Destacam-se pela riqueza polifônica que integram a linguagem, os corpos, 

sentidos e desejos, de tal modo que é possível afirmar que a formação cultural perpassa na e 

por meio da mídia. Tal abrangência é denominada por Thompson como sistema midiático-

cultural.  

Esta pesquisa toma como ponto de partida este cenário de transformações e 

mudanças sociais, culturais e ético-estéticas. No conjunto de produções teóricas 

desenvolvidas nos últimos vinte anos, destacam-se estudos sobre os modos de apropriação 

cultural dos aparatos tecnológicos pela juventude; a imersão de crianças e jovens numa 

cultura digital voltada à reorganização produtiva da indústria de entretenimento; a crescente 

inovação em Ciência e Tecnologia, atrelando-se à massificação do consumo de diferentes 

artefatos tecnológicos para classes sociais distintas; as repercussões de base estrutural nas 

dinâmicas de partilha, agrupamentos sociais, formação de vínculos e interação dos atores 

sociais, instaurando outras lógicas de interpretação sobre o fenômeno da aprendizagem social, 

agora, mais que nunca, mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação, pela 

indústria do entretenimento e pelas interações sociais em comunidades virtuais, espalhadas 

em toda parte do planeta. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a aprendizagem social virtual mediada e suas 

influências como elemento relevante para a educação. A motivação dessa pesquisa tem 

origem o conjunto de atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) realizadas durante 

os últimos seis anos. Entre 2004 e 2008, durante a minha graduação em pedagogia, as 

inquietações sobre o processo de formação cultural de jovens aprendentes, suas relações com 

a aprendizagem social e as repercussões de tais relações nos espaços de formação escolar 

foram sendo sistematizadas em diferentes contextos de interação, quer seja com professores 
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em sala de aula, quer durante participações em curso de extensão universitária ou em grupos 

de estudos e de pesquisa. Durante essa interação fui arquitetando teias de conceitos, 

experiências e conhecimentos que traziam à tona a necessidade da pesquisa articulada à 

formação em pedagogia, entendendo-as como fontes propícias à produção de conhecimentos 

que respondessem às questões que nasciam em diversos espaços de debates.  

Desde então, progressivamente fui me aproximando das discussões relativas aos 

conceitos de aprendizagem social, formação cultural de jovens e da cultura digital. Destacam-

se, por exemplo, o meu ingresso institucional no Núcleo de Estudos de Filosofia e Formação 

de Professores
1
 (NÔMADES/UNEB/CNPq) no ano de 2004 e a minha participação em cursos 

de formação continuada, extensão, palestras e oficinas construídas dentro do ambiente 

universitário. O interesse pelo objeto de pesquisa foi se tornando cada vez mais intenso, 

quando em meados de fevereiro de 2007, participei como bolsista de iniciação científica no 

projeto de pesquisa coordenado pelo NÔMADES, cujo título foi Gamecultura, juventude e 

educação: da existência do virtual às experiências da subjetividade no cotidiano. Logo em 

seguida, em abril de 2008, defendi meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Jogos 

eletrônicos, educação contemporânea e a produção de subjetividades. Neste trabalho analisei 

a relação entre os jogos eletrônicos e a produção de subjetividades em uma sociedade 

demarcada por processos de aprendizagens mediadas por instrumentos ligados à cultura 

digital.  

Em 2009 conclui o curso de pós-graduação Lato Sensu em Comunicação e Novas 

Tecnologias oferecido pela Universidade Tiradentes – UNIT, Aracaju, Sergipe. Neste trabalho 

analisei as influências dos aparatos tecnológicos midiáticos na formação sociocultural dos 

atores sociais situados na sociedade da informação e da comunicação. O título final do 

trabalho foi assim delimitado: Socioculturalidade e Interação Social na Comunicação 

Midiática Contemporânea. Atualmente, participo de dois Grupos de Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe: a) Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídias e 

Educação Contemporânea – (SEMINALIS/CNPq/UFS); b) Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Informática na Educação – (GEPIED/CNPq/UFS). Porquanto, no meu itinerário de 

pesquisador em formação permanecem como elementos integradores os conceitos de cultura 

digital, seus artefatos sociais, e, sobretudo, as questões do uso dos jogos eletrônicos, suas 

                                                 
1
 Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação – DEDC XIII, 

coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Vital Menezes de Souza. Um dos interesses centrais do Grupo de Pesquisa 

voltava-se para os estudos sobre a relação entre as TIC, o campo filosófico e a formação de professores. 
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repercussões e influências na formação sociocultural da juventude contemporânea. É nesse 

contexto que essa pesquisa tem suas origens.  

O interesse em focar como objeto de pesquisa a aprendizagem social virtual mediada 

como conceito relevante para a educação é sustentado pelas relações estabelecidas entre 

outros três importantes conceitos. São eles: o conceito de cultura juvenil; o conceito de jogos 

eletrônicos; o conceito de socialidade. Estes conceitos formam um plano heurístico na 

tentativa de se compreender a aprendizagem e a formação sociocultural contemporânea, 

ambas situadas, nesta pesquisa, através da categoria denominada aprendizagem social virtual 

mediada. É importante ressaltar que durante a construção e desenvolvimento do plano 

conceitual desta pesquisa foi necessário recorrer a campos interdisciplinares e à epistemologia 

multirreferencial, crítica e complexa nas ciências humanas e na educação.  

A epistemologia multirreferencial, crítica e complexa tem como princípio o 

reconhecimento da multiplicidade na unidade através de uma leitura não-simplificadora ou 

redutora sobre os objetos do mundo social, cultural e humano, integrando inteligibilidade com 

interpretação, heurística com método, o instituído com o instituinte (Ardoino (1998); Barbosa 

(1998); Barbosa e Ventura (2004); Macedo (2000); Morin (1990)).  

Nesse sentido, a cultura juvenil é apresentada como conceito originado nas 

discussões interdisciplinares, de modo a englobar, ao mesmo tempo, a perspectiva de unidade 

e de multiplicidade, através da recorrência a diferentes termos como “identidades sociais”, 

“condutas sociais tipificadas”, “hibridização cultural”, sem que o emprego de distintas 

terminologias seja antecipadamente compreendido como contraditório, mas sim, 

complementares. A fim de evitar a imprecisão metodológica ou não contemplar o rigor 

necessário ao trabalho acadêmico situo a definição de cultura juvenil, dentro da epistemologia 

multirreferencial e crítica em ciências humanas e na educação, desenvolvida por Ardoino no 

início dos anos setenta do século vinte. De outro modo, para definir o conceito de cultura 

juvenil recorro a diferentes abordagens teóricas e autores, cujos conceitos permitem formular 

a definição do conceito de cultura juvenil contemporânea utilizado na construção desta 

pesquisa. 

O conceito de cultura juvenil é apresentado, nesta pesquisa, através das contribuições 

de François Dubet (1994), Mauger (1994), Eagleton (2005), Bourdieu (1983), Buckingam 

(2000; 2007) e Geertz (1989). Para mais bem delinear o conceito de cultura juvenil é 

necessário articular diferentes categorias de análise como, por exemplo, as práticas sociais 

cotidianas, as condutas sociais, filiação, interesses geracionais, situadas na esfera da 

experiência social.  
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Segundo Dubet (1994), a experiência social se apresenta como capaz de dar sentido 

às práticas sociais cotidianas porque as designa como “condutas individuais ou coletivas 

dominadas pela heterogeneidade de seus princípios constitutivos e pela atividade dos 

indivíduos que devem construir o sentido de suas práticas no meio desta heterogeneidade” 

(Dubet, 1994: p. 15).  

Mauger (1994) destaca que para se formular definições sobre o conceito de 

juventude, necessário se faz que sejam estabelecidas durante o intento as devidas relações de 

nexos de interpretação com a idéia de cultura. Nessa perspectiva, as contribuições teóricas de 

Eagleton (2005) são relevantes. Para este autor a cultura é considerada uma das palavras mais 

complexas, empregada no mundo das ciências antropossociais. Eagleton (2005) traz à tona a 

inseparabilidade do conceito de cultura ao que, atualmente, lhe é apresentado como oposição: 

a natureza. Nessa abordagem teórica o emprego da palavra “cultura”, originalmente ligado ao 

cultivo do solo, à agricultura e ao uso de artefatos técnicos como a enxada e o arado, denotam 

sua associação ao ambiente natural, entendido tanto como campo de plantio e lavoura quanto 

à atividade de produção deste plantio: o cultivo. Assim, a idéia de cultura contém elementos 

de natureza técnica, ligados a instrumentos que medeiam, aproximam e retornam ao conceito 

do uso e do fazer (apropriação) de modo a influenciar em grande medida a relação dos 

homens com os produtos de sua atividade. Por isso, “cultura não é unicamente aquilo do que 

vivemos. Ela também é (...) aquilo para o que vivemos. Afeto, relacionamento, memória, 

parentesco, lugar, comunidade, satisfação emocional, prazer intelectual.” (Eagleton, 2005: p. 

184). 

Para Bourdieu (1983) o termo juventude é empregado em distintos campos de 

pesquisa de modo amplo. Para ele a juventude é uma categoria que tende a ser percebida e 

definida biologicamente, ignorando-se que a divisão entre idades é arbitrária. A juventude e 

seus atributos é uma categoria socialmente construída, dependente da condição de classe 

social, de acordo com proximidade que o sujeito social mantém em relação ao poder, 

considerando o gênero e a etnia nos quais se localiza o sujeito e sua trajetória de vida. 

Buckingam (2007) explora o conceito de juventude atrelado ao conceito de infância 

através da crítica ao determinismo tecnológico encontrado nas pesquisas sobre uso de mídias 

sociais e mídias de entretenimento por tais sujeitos. Neste trabalho a defesa à teoria geracional 

de Simmel tem larga utilização. Parafraseando o autor, pode-se afirmar que as mídias 

contemporâneas usadas por crianças e jovens têm qualidades fundamentalmente diferentes 

daquelas que fizeram parte da geração de seus pais. Além disso, o comportamento pró-ativo 

na relação de uso das mídias pelas crianças e jovens implica em perceber as dimensões da 
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participação crítica quanto ao pânico moralista frente às mídias ou frente ao otimismo 

exagerado em torno das mesmas. Por fim, a contribuição do autor supracitado insere as 

crianças no plano sociológico considerando a questão geracional como elemento relevante 

para os estudos sobre cultura midiática e juventude. 

As contribuições de Geertz (1989 e 1997) para a definição de cultura juvenil desta 

pesquisa centram-se no conceito de cultura. Em Nova luz sobre a antropologia (2001) pode-

se encontrar a cultura como elemento de natureza fugidia, porém, estruturado por conexões de 

significados atribuídos por membros de determinados grupos sociais aos objetos de sua 

relação simbólica com o mundo social. Nesse sentido, pode-se afirmar que a cultura é um 

sistema de natureza semiótica caracterizado pela presença da ação social, condutas sociais e 

comportamentos, circunstanciados por símbolos, imagens e processos de significação que 

objetivam a dinâmica material das relações estabelecidas pelos atores sociais em seu meio. 

Cultura permite, pois, a penetração dos atores sociais nos campos do simbólico tanto quanto 

pode levá-los à indiferenciação individual quando o sujeito julga perder-se inteiramente nele. 

Portanto, cultura juvenil contemporânea não se limita ao referente etário, relativo ao 

escopo do conjunto de etapas de vida; tampouco se estreita à perspectiva de filiação e/ou 

relações geracionais demarcadas pela distribuição social por classes sociais. Enfim, pode-se 

denominar cultura juvenil o processo singular envolvido na formação de “agregados sociais”, 

através do qual é possível analisar as formas específicas de transição e deslocamento de ações, 

condutas, expressões e estilos híbridos de atores sociais juvenis na construção de sentidos 

sobre objetos do mundo social, que é material, simbólico e produzido numa relação 

imaginária, pulsional e poética. 

O conceito de jogos eletrônicos está situado em amplo campo de estudos demarcado, 

também, por perspectivas interdisciplinares. Não apenas as ciências da informação, a indústria 

do entretenimento, as ciências cognitivas, a engenharia e a administração têm se voltado para 

os estudos da utilização, produção e desenvolvimento de jogos eletrônicos. As ciências sociais 

aplicadas, a psicologia, a sociologia e a educação, por exemplo, nos últimos vinte anos voltam 

seus interesses para a natureza complexa encontrada no uso dos jogos eletrônicos pela 

juventude contemporânea.  

Nesta pesquisa, os jogos eletrônicos são definidos a partir de três dimensões: a) como 

objeto técnico; b) como elemento cultural; c) como dispositivo potencializador de 

aprendizagem. Como objeto técnico os jogos eletrônicos são compreendidos como sistemas 

de diferentes plataformas, alimentados por energia, compreendendo uma variedade de 

dispositivos. Tecnicamente, os jogos eletrônicos são softwares organizados através de 
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seqüências de comandos que permitem aos usuários a manipulação de conteúdos visuais, 

sonoros e lingüísticos. Como elemento cultural, os jogos eletrônicos fazem parte do 

imaginário social das gerações nascidas nas últimas cinco décadas. Nesse sentido, como 

elemento cultural os jogos eletrônicos engendram a interação humana mediante símbolos, 

impressões, envolvimento afetivo e relacional com os objetos das tecnologias eletrônicas e 

digitais voltados ao entretenimento. 

Os jogos eletrônicos como dispositivo potencializador de aprendizagem são elementos 

esteticamente direcionados ao uso e ampliação das funções cognitivas (abstração, 

coordenação visual e motora, apreensão de conteúdos narratológicos, dimensão 

comunicacional, lingüística etc), através do desenvolvimento de estruturas lógicas e afetivas, 

favoráveis à criatividade e à aprendizagem de natureza social, estética e ética. 

Em outras palavras, a produção teórica sobre os jogos eletrônicos abrange estudos das 

diferentes áreas do conhecimento. No Brasil, nos últimos dez anos vem crescendo o interesse 

de pesquisadores por análises temáticas cujos principais objetos de pesquisa se relacionam aos 

jogos eletrônicos. Mendes (2006), Alves (2005), Moita (2007), Ramos (2008), Souza (2008), 

Santaella (2009) são exemplos relevantes. Sendo assim, destaca-se em tais estudos uma 

variedade de recortes teóricos, conceituais e metodológicos sobre os jogos eletrônicos.  

Mendes (2006) explicita que nos jogos eletrônicos é possível identificar condutas 

sociais e estratégias de subjetivação partilhadas entre os jogadores durante a experiência de 

imersão no ambiente do jogo.  Neste sentido, este autor analisa as relações psicológicas, 

estabelecidas entre os usuários, os variados gêneros de jogos eletrônicos e as políticas de 

governabilidade dos corpos, dos gostos e das condutas dentro da experiência social vivida no 

interior do jogo eletrônico, suas plataformas, sistemas e conteúdos. 

Alves (2005) analisa a influência dos jogos eletrônicos no cotidiano dos jogadores e 

desconstrói o imaginário segundo o qual os jogos eletrônicos se apresentam como artefato que 

impulsiona implicações comportamentais violentas nos espaços sociais de interação, 

principalmente na escola. Existem ainda as análises sobre os jogos eletrônicos como 

elementos estéticos presentes no cotidiano dos atores sociais. Estes elementos estéticos fazem 

parte do universo simbólico da produção cultural contemporânea, inclusive porque trazem à 

tona outra visão de homem e de mundo, a exemplo do emprego da perspectiva ético-estética 

em contraponto à perspectiva judaico-cristã relacionada aos imperativos morais clássicos 

(belo e bom; certo ou errado).  

Pode-se, ainda, situar nos últimos seis anos o crescimento das produções acadêmicas 

sobre os jogos eletrônicos e suas relações com o campo educacional. Tais pesquisas abordam 
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a utilização e/ou criação de objetos de aprendizagem, a exemplo, dos jogos eletrônicos como 

instrumentos potencializadores para aprendizagem. Moita (2007) faz uma abordagem sobre a 

utilização dos jogos eletrônicos pela juventude, enfatizando a possibilidade de compreender 

as experiências complexas que envolvem o currículo dos games e a multirreferencialidade das 

relações envolvidas nesse fenômeno. Por outro lado Alves (2006) descreve a importância dos 

games nas constituições de espaços de aprendizagem e ressignificação dos desejos, pois 

através do pensamento vygotskyano, percebe-se que as narrativas e conteúdos dos jogos 

eletrônicos atuam na zona de desenvolvimento proximal dos sujeitos, quer seja de forma 

lúdica ou prazerosa, quer de forma cognitivo-estrutural.  

Nesta mesma direção, Souza (2008) caracteriza os jogos eletrônicos como tecnologia 

intelectual. Como tecnologia intelectual os jogos eletrônicos incitam os usuários à 

interatividade, gerando uma circulação de informações, decifração de códigos que vão sendo 

organizados e modificados numa ecologia cognitiva e estética que operacionalizam ações, 

mecanismos complexos que envolvem desde a percepção apurada de plataformas até o 

desenvolvimento da plasticidade memorial, relações lógicas, efetivas, sentimentais, vividas 

através das sensações que o jogo, suas narrativas e interfaces favorecem como território de 

produção de subjetividades. 

Nesse conjunto de discussões é possível encontrar o enfoque de natureza 

epistemológica, ligado às questões da ética e suas potencialidades e heurísticas quanto aos 

jogos eletrônicos. Ramos (2008), por exemplo, analisa as ressonâncias dos aspectos éticos 

utilizados pelos jogadores na relação com os jogos eletrônicos e como os espaços virtuais 

favorecem à realização fantasmáticas dos desejos. Em sua obra utiliza conceitos da filosofia e 

da psicanálise para observar os comportamentos dos jogadores, a construção das estruturas 

que balizam o que chama de ciberética.  Nas palavras da autora, a ciberética orienta o 

comportamento do homem no mundo contemporâneo; o que é visualizado é incorporado nas 

próprias regras do jogo e nas regras de convívio estabelecidas nas comunidades de jogadores, 

também parte dessa cultura. 

Santaella (2009) explora as tramas dos jogos eletrônicos como fenômenos culturais, 

estéticos e narratológicos. Observa ainda, os processos sígnicos e de construção da linguagem 

que envolve as narrativas dos jogos, fazendo desses espaços de imersão, verdadeiros 

cibermundos de entretenimento. Assim sendo, os estudos desenvolvidos no Brasil nos últimos 

cinco anos perpassam pelo aparecimento do que é denominado de cultura digital. 

O conceito de cultura digital envolve os processos de experiência social atrelados à 

simulação e à virtualização do real. Para Costa (2003) o processo de interatividade demarca o 
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nascimento da denominada cultura digital. Portanto, a cultura digital é eminentemente 

resultado de uma sociedade de acelerado desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, a 

cultura digital fez surgir novos meios de interação que dão às experiências culturais 

contemporâneas configurações estéticas nas quais as imagens, os sons e os sentidos 

originados da interação social mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

são situados numa esfera pública como elementos éticos.  

Afinal, quando os jovens estão imersos nos jogos eletrônicos são alimentados por 

lógicas transicionais efêmeras, mergulham em redes de partilha e constituição de vínculos 

cada vez mais ligados à formação grupal, à dispersão, fluidez, instantaneidade e queda dos 

imperativos morais. Nesse caso, a aprendizagem social virtual mediada ganha lugar de 

destaque diante das práticas, discursos e representações relacionados à educação e à formação 

cultural de sujeitos sociais.  

Nesta pesquisa o conceito de socialidade oriundo da sociologia do cotidiano de Michel 

Maffesoli tem lugar de destaque. O elemento central do conceito de socialidade está na 

análise sobre as formas, natureza e caracterização da experiência de interação social 

contemporânea. De início, a experiência de interação social contemporânea é demarcada pela 

multiplicidade, dispersão, fluidez e instantaneidade do que o próprio Maffesoli denomina de 

vínculos sociais. Os vínculos são, pois, estruturados como elementos que se materializam na 

aglutinação de atores sociais, em torno de desejos comuns, partilhas efêmeras de sentidos e de 

pertencimento. Os atores sociais estabelecem os vínculos sociais através de distintos 

processos de identificação. Há, portanto, outra forma de estruturação do vínculo social: os 

atores sociais não estabelecem agrupamentos respaldados pela lógica do pertencimento 

identitário.  

Por isso mesmo, o conceito de socialidade gira em torno da análise dos tipos de 

vínculos estabelecidos entre os atores sociais, em especial em “espaços” freqüentados por 

muitas pessoas. Em tais espaços é preciso conhecer as lógicas implícitas dos próprios autores 

sociais e as lógicas de (trans) formação desses espaços mediante a negociação de sentido 

sobre o mesmo. Assim sendo, a socialidade, como conceito, materializa os vínculos sociais, 

observados nas festas, na aglutinação de atores sociais por desejos comuns, na vida pulsante 

da música eletrônica, pelos labirintos hipertextuais da Internet, jogos e suas vibrações de 

sentidos, nas narrativas midiáticas etc.  

Porquanto, o conceito de socialidade implica na análise sobre os cruzamentos de 

distintos sentidos ante a produção das relações sociais humanas, considerando o 

pertencimento como qualidade primeira do projeto revelador das práticas cotidianas, aqui, 
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reconhecidamente mestiças, fugidias e de potência esquizoafetiva. É na apreensão desses 

quadros de configuração social que encontramos relevância no estudo do efêmero e do 

fenômeno denominado “tribalismo” por Michel Maffesoli (2006). Segundo o autor é preciso 

deixar de lado os espaços privados da individualidade e passarmos a pertencer às redes sociais 

cuja ostensividade fenomênica nos impele aos fenômenos midiáticos, nos quais a atração e/ou 

desejo repulsivos se formam por escolha própria. É o próprio Maffesoli que disserta sobre o 

poder de escolha dos atores sociais, quando explicita os sentidos das políticas de convivência 

através do que ele denomina de socialidade eletiva.  

Para o campo da educação, essas reflexões favorecem a análise de experiências de 

aprendizagem social mediada através de diferentes planos de socialidade com os quais se 

defrontam os jovens durante o uso e/ou apropriação das tecnologias digitais, em especial, 

nesta pesquisa, os jogos eletrônicos. Tais experiências não se limitam ao espaço do quarto de 

dormir, às relações familiares, aos padrões de entretenimento e de consumo, mas interessa, 

efetivamente, à escola como espaço através do qual tais questões lançam desafios para os 

educadores. Por isso mesmo, o objeto de estudo desta pesquisa é a aprendizagem social 

virtual mediada, através do qual os conceitos de cultura juvenil, jogos eletrônicos e 

socialidade são articulados com o intento de melhor refletir sobre a natureza, características e 

a estruturação da aprendizagem contemporânea tomando como campo de análise o uso e a 

apropriação dos jogos eletrônicos no âmbito da cultura juvenil e suas influências na aquisição 

e no desenvolvimento da aprendizagem social virtual mediada como elemento conceitual 

relevante para a educação. Logo, questiona-se: 

 

a) Quais são os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços 

de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli?  

b) Quais as características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando 

como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens?  

c) Quais as influências da aprendizagem social virtual mediada para educação 

considerando a aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem social no universo 

significativo do sujeito usuário dos jogos eletrônicos? 

O objetivo da pesquisa é identificar os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos, 

enquanto espaços de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel 

Maffesoli, as características da natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando 

como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens, de modo analisar a 
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importância e as influências do conceito de aprendizagem social virtual mediada para 

educação. 

A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Aracaju – Sergipe, no período de 

março de 2009 a novembro de 2010, através da participação de dez jovens, com idade entre 

18 a 26 anos, usuários de jogos eletrônicos. A metodologia da pesquisa utilizada é de natureza 

qualitativa, inspirada no paradigma interpretativo de pesquisa de base fenomenológico-

hermenêutica. O método de pesquisa é o etnográfico. Os instrumentos de coleta de 

informações utilizados foram: jornal de bordo, diário de campo, entrevista semidirigida e a 

observação participante ativa. 

Esse trabalho está dividido em cinco partes interligadas. A primeira delas é a 

Introdução. Na Introdução apresento a problemática da pesquisa, desde a origem do objeto no 

âmbito da minha trajetória pessoal até a definição do problema da pesquisa, das questões de 

pesquisa e dos objetivos da pesquisa. Nesta parte são apresentados o contexto geral e o 

contexto específico que permitem anunciar o problema de pesquisa: a aprendizagem social 

virtual mediada como conceito relevante para a educação. Para isso, discorro sobre os 

trabalhos de autores diversos com a finalidade de apresentar a definição de conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento deste estudo. Após a apresentação do enunciado do 

problema de pesquisa, destaco as questões de pesquisa que nortearam este estudo. Por fim, 

descrevo os objetivos da pesquisa e os limites nos quais se insere o problema de pesquisa, o 

objeto de pesquisa e os procedimentos de análise utilizados. 

A segunda parte é dedicada à fundamentação teórica da pesquisa. Está dividida em três 

capítulos. No capítulo I intitulado “Jogos Eletrônicos e Cultura Juvenil Contemporânea” 

apresento, analiso e desenvolvo teoricamente as principais categorias conceituais relacionadas 

aos jogos eletrônicos, suas relações com a produção cultural da juventude contemporânea. 

São apresentadas três seções de escrita, quais sejam: a) Jogos eletrônicos como objeto técnico; 

b) A dimensão sociocultural dos jogos eletrônicos; c) Cultura, juventude e jogos eletrônicos. 

No capítulo II “A Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli” apresento o conceito de 

socialidade produzido pelo sociólogo francês Michel Maffesoli, abordando a importância dos 

fenômenos socioculturais cotidianos, as relações de partilha dos atores sociais, usuários dos 

jogos eletrônicos, destacando novas lógicas de formação das relações sociais, os 

agenciamentos e os pertencimentos coletivos (tribalismo, hedonismo e simulação dos corpos) 

como possibilidades heurísticas de construção do objeto de pesquisa. São, também, 

apresentadas três seções de escrita, são elas: a) Socialidade e tribalismo na sociologia de 

Michel Maffesoli; b) O jogo como objeto de socialidade; c) Sociabilidade, socialidade e 
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hedonismo. Estas seções são antecedidas pela apresentação de breve biografia e 

contextualização histórica da vida e obra de Michel Maffesoli. No capítulo III “A 

Aprendizagem Social Virtual Mediada” é construído em quatro seções de escrita. 

Inicialmente, recorrendo à abordagem interdisciplinar, apresento referências teóricas e 

conceituais diversas sobre a definição de aprendizagem. Em seguida, discorro sobre a 

aquisição e desenvolvimento cognitivo na Era Tecnológica, tendo como centro de análise as 

relações entre a aprendizagem social e a mediação através do sociocognitivismo.  Por fim, 

apresento a categoria da aprendizagem social virtual mediada através de diferentes planos 

teóricos relacionados à educação e às ciências cognitivas contemporâneas.  

 A terceira parte do trabalho é dedicada à apresentação dos “Horizontes Metodológicos 

da Pesquisa” no qual apresento desde o paradigma e natureza da pesquisa, o método de 

pesquisa, o contexto formal da pesquisa, os sujeitos participantes, o local da pesquisa até a 

definição dos instrumentos de coleta de informações utilizados na pesquisa.  

Por fim, na quarta parte desse trabalho “Análise e Interpretação dos Resultados” são 

apresentadas desde as etapas da pesquisa, o tratamento das informações, a caracterização de 

cada sujeito participante da pesquisa até exposição analítica das informações dispostas sob 

forma de categorias de pesquisa, quais sejam: a) Categoria 1 - Quanto aos sentidos atribuídos 

pelos jovens aos jogos eletrônicos (enquanto espaços de interação, agrupamento, convívio e 

socialidade da qual se refere Michel Maffesoli); b) Categoria 2- Quanto às características e a 

natureza da aprendizagem social virtual mediada (tomando como referência o uso e 

apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens); c) Categoria 3 – Quanto às influências da 

aprendizagem social virtual mediada como elemento conceitual relevante para a educação. Os 

resultados desta pesquisa englobam análises de práticas sociais constituídas através da cultura 

da escola, sobretudo, demarcadas pela movimentação mestiça e híbrida dos sentidos dos 

jovens, seus estilos expressivos no cotidiano da organização dos saberes pedagógicos, 

amplamente influenciados por elementos da cultura exterior ao espaço escolar, a saber, os 

jogos eletrônicos, a cultura digital, a presença do virtual nas diversas formas de experiência e 

interação social, individual ou coletiva, os elementos da socialidade e as suas influências na 

organização do trabalho pedagógico através da aprendizagem social virtual mediada. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

JOGOS ELETRÔNICOS E CULTURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

 

 

Os jogos eletrônicos apresentam-se como um território vasto de pesquisa, enquanto 

fenômeno cultural presente na vida cotidiana. Levando em consideração a diversidade de objetos e 

campos de aplicação, além dos diversos gêneros de jogos e dos distintos modos de utilização por 

grupos sociais variados, pode-se afirmar que os jogos eletrônicos são objetos técnicos de natureza 

complexa e de expansiva repercussão no campo da cultura. Por isso mesmo, é possível analisar os 

jogos eletrônicos como fenômeno cultural que influencia a aquisição e o desenvolvimento da 

aprendizagem social das gerações humanas nos últimos cinquenta anos.  

Esta parte da pesquisa tem como objetivo apresentar o plano conceitual utilizado para 

analisar as relações entre as principais categorias deste estudo. Trata-se da análise sobre a categoria 

de juventude e a categoria de jogos eletrônicos de modo a formular aproximações teóricas mediante 

a metodologia de análise inferencial entre os termos categoriais relacionados ao conceito de cultura 

juvenil e, consequentemente, sua associação ao uso dos jogos eletrônicos pela geração dos anos 90. 

Inicialmente, a categoria dos jogos eletrônicos será discutida a partir de duas dimensões relevantes 

para a construção desta pesquisa, a saber: a) dimensão técnica (como objeto técnico); b) dimensão 

sociocultural (como elemento culturalmente situado em uma sociedade específica: a sociedade da 

informação demarcada pela cultura digital); 

Em seguida, a categoria denominada juventude será apresentada. Porém, esta categoria não 

será utilizada a partir de sua dimensão do desenvolvimento biológico-cultural, associado à faixa-

etária ou idades cronológicas. A categoria juventude será apresentada através do conceito de cultura 

juvenil. Cultura juvenil é o processo singular de materialidade técnica e simbólica envolvido na 

formação de “agregados sociais”, determinado por vínculos sociais de natureza hedonista, cuja 

lógica de pertencimento social é a identificação transitória e a partilha de códigos, linguagens, 

condutas e comportamentos sociais visíveis, intercalados entre adesão, afirmação, negação e 
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abandono a tais elementos. Através do conceito de cultura juvenil é que se pretende analisar as 

formas específicas de transição e deslocamento de ações, condutas, expressões e estilos híbridos de 

atores sociais juvenis na construção de sentidos sobre objetos do mundo social, que é material, 

simbólico e produzido numa relação imaginária, pulsional e poética, aqui, nesta pesquisa, os jogos 

eletrônicos, seu uso e/ou apropriação. 

 

1.1 Jogos eletrônicos como elemento técnico 

 

A natureza técnica pertencente à produção, ao desenvolvimento e ao consumo dos jogos 

eletrônicos é instigante. Entende-se por natureza técnica o reconhecimento dos jogos eletrônicos em 

sua dimensão técnica, associada aos processos de produção, desenvolvimento e criação no campo 

da indústria. A relação entre jogos eletrônicos e as indústrias de entretenimento estreitou-se nos 

últimos cinquenta anos. Durante os últimos quarenta anos do século XX os jogos eletrônicos se 

constituíram como objeto de entretenimento das mais variadas classes sociais. Essa utilização 

favoreceu o aparecimento de novos modos de relação com o lazer, especificamente voltados às 

crianças e aos adolescentes. Antes, se o lazer era associado às atividades de grupo mediadas pela 

tradição, a exemplo de pega-pega, esconde-esconde, cirandas, cantigas de roda etc; no último meio 

século, o surgimento de objetos técnicos, produto do avanço científico e tecnológico, favoreceu a 

associação do entretenimento à indústria de brinquedos cujo público-alvo foi as crianças e 

adolescentes consumidores, responsáveis no Brasil, por nada mais e nada menos do que 

23.225.032
1
 de usuários potenciais, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

quanto à população brasileira de crianças e adolescentes nos anos 40 do século XX. 

Entretanto, o contexto específico do aparecimento das indústrias de entretenimento nos 

países da America Latina esteve associado à indústria de produção da inteligência militar norte-

americana. A perspectiva de desenvolvimento de estratégias militares para a defesa das Nações ao 

final da Segunda Guerra Mundial encontrava-se amplamente abalada diante dos resultados 

alcançados através de suas repercussões na mídia, inclusive, mediante a incessante crítica à 

explosão da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Durante vários anos, a 

inteligência militar foi paulatinamente desenvolvida e ampliada com a criação de corporações, 

                                                 
1
 De acordo com a Lei 3171/1916 do antigo código civil moderno, art. 5º e 6º considerando incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade e incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil relativamente a certos hábitos ou a maneira de os exerce, os maiores de 16 anos de idade e menores de 21 anos de 

idade e a Lei 10406/2002 do novo código civil moderno no art. 3º, 4º e 5º considerando que a menor idade cessa os 18 

anos de idade quando a pessoa fica habilitada a prática de todos os atos da vida civil.  
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Ministérios e altos investimentos em ciência e tecnologia de modo a inculcar no âmbito social o 

patriotismo, a defesa aos valores nacionalistas, o culto à representatividade política cujos governos 

e lideranças viviam em embates de princípios doutrinários associados ou não ao capitalismo, ao 

socialismo ou ao comunismo político. 

Toda essa configuração política atinge seu ápice com a Guerra Fria. Na disputa entre Norte 

Americanos e Soviéticos se instaura um clima de incerteza quanto aos destinos políticos dos 

principais blocos econômicos do mundo. Esta indecisão influencia a atmosfera política, sobretudo, 

com a ostentação de uma disputa bélica associada às conquistas científicas e à corrida pela 

hegemonia espacial. Nesse contexto, é que se pode encontrar o aparecimento da sociedade 

amplamente demarcada por inovações tecnológicas. Foram várias as conquistas inéditas e as 

inovações ocorridas no campo da ciência e da tecnologia. É preciso, entretanto, destacar a criação 

dos primeiros computadores, os avanços das telecomunicações, a projeção de objetos técnicos 

artificiais de comunicação, com destaque aos satélites de informação.  É nesse contexto que surgem 

os jogos eletrônicos, inicialmente, baseando-se em princípios de simulação de experiências. 

O surgimento de novos produtos voltados ao entretenimento transformou modos 

tradicionais de relacionamento social a ponto de afetar condutas sociais cotidianas a partir da 

redefinição dos vínculos sociais. A noção de pertencimento, agrupamento e filiação social se torna 

importante elemento na compreensão das mudanças ocorridas a partir do uso e/ou apropriação dos 

produtos de entretenimento como a televisão, o cinema e os jogos eletrônicos. Por isso que é 

relevante associar a análise sobre o uso e/ou apropriação dos jogos eletrônicos dentro de um campo 

específico: a experiência social, ou seja, o processo de interação social mediada por diferentes 

produtos da indústria de entretenimento. 

A cultura do entretenimento instaura-se em definitivo através das práticas de consumo de 

crianças, jovens e adultos. No Brasil estas transformações sociais ocorrem de modo mais efetivo a 

partir da década de noventa quando se iniciam as primeiras experiências de popularização dos 

produtos da indústria do entretenimento, principalmente, através dos jogos eletrônicos.  Porém, é 

nos Estados Unidos que a produção industrial ganha força. O avanço de tecnologias integradas e a 

recorrência ao conhecimento produzido historicamente nos campos da física, da química, da 

engenharia, da matemática e da computação criaram o ambiente propício para o desenvolvimento 

de protótipos experimentais, responsáveis por expressivas notações de lucro e venda no final da 

década de cinquenta do século XX. 
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 Há uma breve história dos jogos eletrônicos como objeto técnico. É preciso, entretanto, 

destacar a integração progressiva de elementos como o vídeo, o som, a captura da imagem e seu 

movimento, articulados ao processamento de informações dentro de sistemas eletrônicos 

inicialmente produzidos para os jogos. Por isso é fácil identificar no uso comum o emprego do 

termo videogames quando se faz referências aos primeiros jogos eletrônicos produzidos pela 

indústria do entretenimento.  

Em 1958 foi criado o Jogo de Tênis para Dois. Em 1961, o Space War. Os primeiros 

experimentos de jogos para computador, baseados no princípio de simulação, respectivamente 

idealizados pelo físico William Higinbotham (1910 -1994) e Steve Slug Russell (1937 - ****). 

Estes jogos imitavam atividades do mundo real e previam os resultados que poderiam ser 

alcançados através da aplicação de estratégia simples a contextos correspondentes. O jogo 

eletrônico tornou-se objeto técnico capaz de organizar seqüências de comandos que permitem aos 

usuários a manipulação de conteúdos visuais, sonoros e lingüísticos dentro de uma estrutura de 

linguagem e programação, intencionalmente produzida para atingir determinados fins (da indústria, 

das corporações, das instituições). 

Já os primeiros videogames tiveram como plataforma os televisores. Junte-se a isso a 

criação do primeiro console para jogos de vídeo, desenvolvido por Ralph Baer em 1969. A 

integração entre vídeo e consoles incorreu no uso da televisão como meio de comunicação operado 

diretamente pelo usuário. Essa operação alterou o modo de uso do aparelho televisivo até então 

caracterizado como uma mídia estática e fria. Isso significou tecnicamente que a criação da caixa de 

console permitiu a transmissão de imagens por intermédio do televisor e, conseqüentemente, o 

manuseio direto da estrutura disposta na narrativa dos jogos. Desde então, os limites se estabelecem 

numa fronteira conceitual tênue entre o que é denominado como videogame e o que é denominado 

como jogo eletrônico. 

É interessante classificar as distinções conceituais entre os videogames e jogos eletrônicos. 

As pesquisas realizadas nos últimos dez anos sobre essas duas categorias costumam tratá-las na 

relação de uma em detrimento da outra. Assis (2007) comenta sobre a ambigüidade conceitual dos 

videogames e jogos eletrônicos dentro da própria indústria de entretenimento. Para ele, o termo 

games abrangeria os dois tipos de objetos técnicos de entretenimento. Os games são passatempos: 

fazem parte de um terreno ainda não muito bem cartografado ou mesmo como objeto não 

cartografável.  
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O vocábulo games é de origem inglesa e foi empregado pela primeira vez no ano de 1300 

d.C, composto pelos seguintes morfemas: Ga + Mann (Gaman, de origem gótica, associado à 

alegria), significando, respectivamente, coletivo + pessoas, portanto, coletivo de pessoas em 

alegria.  A expressão gaman, também pode ser entendida como “participação da comunhão” de 

modo a resultar em competição alegre com regras. Posteriormente em 1825 foi utilizado no idioma 

inglês o termo gaman, como jogo justo, expressão, no mínimo curiosa, pois reflete a natureza moral 

impregnada no termo (o que é justo é moralmente construído. A moral é valorativa.); em 1863 

recorre-se ao termo gamey relacionado à expressão “ter sabor do jogo”, com notação de valentia, 

espirituosidade. Recentemente, em 1941 e em 1961 é que se atribuem aos jogos de futebol e ao uso 

corrente de disputas corriqueiras o termo game, incidindo sobre o vocábulo a idéia de 

entretenimento através de regras (LOGMAN DO BRASIL, 2004, p.220).  

Por isso mesmo, significa afirmar que o emprego do conceito de videogame ou de jogos 

eletrônicos é impreciso e provém do uso recorrente e indiscriminado do que se pode chamar de 

natureza técnica do objeto. Se a integração do vídeo aos sistemas eletrônicos implica num objeto 

técnico passível de operatividade, então, o videogame apesar de possuir natureza eletrônica possui 

um sistema primário em relação aos jogos eletrônicos. 

Porquanto, é imprescindível considerar o quadro de evolução histórica dos jogos 

eletrônicos. Assis (2007) qualifica os videogames como espaços de conflitos, habilidades, regras e 

processamento de retorno contínuo. Muito embora, os jogos eletrônicos também estejam baseados 

em narrativas conflituosas, existe um elemento que integra sua característica enquanto jogo: a 

simulação. Outras diferenças técnicas podem ser elencadas. Se por um lado, os videogames 

nasceram da relação com dispositivos eletrônicos, a exemplo da transformação dos televisores em 

parques de diversão, por outro, os jogos eletrônicos ganham vida com o aprimoramento das 

tecnologias informáticas, notadamente o computador. É possível afirmar que os jogos eletrônicos 

integram diferentes sistemas operacionais, diferentes plataformas e diferentes dispositivos de 

integração de sons e imagens. Um jogo eletrônico cujo software pode ter sido programado para 

executar em computador, pode dispensar o monitor do computador e ser acoplado em televisores de 

quarenta e duas ou mais polegadas. Por isso a definição precisa sobre os limites dos jogos 

eletrônicos em relação aos videogames é tênue.   

Gularte (2010) destaca características dos jogos eletrônicos: foco, interatividade, conflito, 

desafio e simulação de sentimentos e sinais. O foco é uma delas. Entende-se por foco a capacidade 

do usuário se concentrar nos objetivos e ações principais do jogo. Os jogos de ação ou de estratégia 
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exigem concentração e foco. A interatividade é outra característica presente nos jogos eletrônicos. 

Os níveis de interatividade variam em relação aos tipos de jogos, além de agregar um valor 

interpessoal às narrativas. A usabilidade, a jogabilidade e o design investido nos planos gráficos são 

requisitos que ajudam na interatividade. O conflito é outra característica importante nos jogos, pois 

o conflito, o medo, a responsabilidade ajudam no desenvolvimento do jogo. Destaca-se ainda, o 

desafio como característica que mobiliza os usuários na superação de limites, regras e obstáculos. A 

simulação de sentimento ou sinais como risos, gargalhadas, apreensões, gritos, ações verbalizadas 

indicam um grau de divertimento. Os jogos eletrônicos funcionam com energia elétrica ou baterias. 

Para Gularte (2010) “os jogos eletrônicos, na grande maioria das vezes não exigem qualquer tipo de 

qualidade física e, geralmente, trabalham com coordenação de reflexos e cognição” (p. 23). 

O desenvolvimento dos jogos eletrônicos ganhou força a partir dos anos 90. O principal 

motivo foi a integração da rede mundial de computadores à estrutura técnica dos jogos eletrônicos. 

Efetivamente, a qualidade técnica de sistemas operacionais de computadores, a popularização da 

Internet e a produção de imagens digitais modificaram as relações dos atores sociais, os 

comportamentos, entretenimento, economia, não deixando de interferir no setor dos jogos 

eletrônicos. O crescimento da Internet possibilitou uma nova forma de utilização dos jogos 

eletrônicos. Se no início da cultura dos videogames, seus usuários se aglomeravam em porões para 

utilização desses objetos, com o crescimento da Internet os jogos eletrônicos ganham um potencial 

enquanto objeto técnico de natureza digital. Os jogos eletrônicos se tornaram coletivamente 

partilhados, estruturados, divulgados e produzidos.   

Dessa forma, se destaca o surgimento dos primeiros Role-Playing Games (RPGs) ou jogos 

de interpretação de personagens. É um gênero de jogo que requer a imersão dos usuários em 

ambientes virtuais, onde são criadas narrativas gerenciadas colaborativamente por usuários que 

fazem parte das tramas. Esse gênero dos jogos eletrônicos teve um grande crescimento na indústria 

do entretenimento mundial. Nas duas últimas décadas ocorreram grandes mudanças em todas as 

esferas da sociedade. No entanto, uma das principais mudanças está na forma como os atores 

sociais estabelecem seus modos de relacionamento com o auxílio de ferramentas tecnológicas.  

A geração contemporânea de usuários dos jogos eletrônicos partilha espaços de 

entretenimento coletivo. Nesse sentido, os RPGs ou jogos viciantes, como são chamados por 

criadores e usuários, dispõem de um elemento relevante: a possibilidade de comunicação entre 

diferentes atores sociais espalhados pelo mundo em ambientes virtuais como as comunidades 

virtuais, blogs, chats fóruns e grupos de discussão dentro da rede mundial de computadores. Os 
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jogos eletrônicos, ainda, são partilhados pela Internet: são projetados graficamente com a premissa 

de simular experiências de imersão em narrativas gerenciadas e/ou criadas por seus usuários em 

escala cada vez mais ampla. 

Vale ressaltar que existiram experiências anteriores quanto aos jogos eletrônicos como 

experimentos multiusuários. A primeira experiência de jogos multiusuários aconteceu por volta do 

ano de 1979 com a criação dos Domínios de Múltiplos Usuários (MUD). Os jogos multiusuários 

faziam parte da descoberta de um mundo virtual, onde pessoas interagiam com o cenário de 

fantasia, utilizando comando de textos como ferramenta de comunicação. Os jogos para múltiplos 

usuários são arenas para luta e/ou cooperação. A engenhosidade desse gênero de jogo “consiste em 

apresentar aos jogadores ambientes coerentes e desafiadores” (ASSIS, 2007, p. 22).  

A evolução dos MUD, com o desenvolvimento da Internet abriu espaço para uma 

experiência visual inovadora e viciante. A explosão das tecnologias da informação, aliada a 

interconectividade e interatividade contribuiu para revolução digital, possibilitando a criação de 

jogos digitais mundiais. Os RPGs, mundos tridimensionais do Online Massivo Multiplayer
2
 

(MMO): jogos online para múltiplos jogadores são resultado dos desejos dos jogadores, ávidos por 

experiências de simulação em ambientes 3D e a expansão da indústria dos jogos eletrônicos. Nesse 

ambiente de imersão e fantasia os usuários criam seus personagens, conhecem pessoas de todos os 

lugares do mundo, colaborando, interagindo, competindo. Suas narrativas permitem a criação de 

histórias complexas dentro do próprio jogo. Assim sendo, os MMOs além de serem jogos 

visualmente impressionantes, ricos em vastas paisagens, são dentre outras coisas, territórios de 

criação de relações, partilhas afetivas entre os usuários.  

O resultado da convergência de tecnologias e o desejo de jogadores e desenvolvedores 

nesse período culminaram na criação de jogos eletrônicos complexos, potencialmente demarcados 

por avanços da computação gráfica. Os jogos em sua maioria eram projetados em tecnologia de 

segunda dimensão, hoje, levam em consideração ambientes de imersão em terceira dimensão, que 

fascinam pelas performances visuais, gráficas e interfaces lúdicas prazerosas.   

Os jogos eletrônicos compõem uma indústria multimilionária que projeta o futuro do 

entretenimento através das narrativas digitais. Inúmeras empresas, tais como: Eletronic Arts
3
, 

BioWare
4
, Microsoft Games

5
, Blizzard Entertainment

6
, para citar apenas algumas das grandes 

                                                 
2
 Para melhor detalhamento ver infográfico sobre o mundo dos MMO disponível nos apêndices da pesquisa. disponível 

3
 Segunda maior editora de jogos para computador e videogames do mundo. 

4
 Empresa criadora de jogos de computador situada em Edmonton, no Canadá. 

5
 Responsável pela produção e distribuição de jogos para computador e consoles. 

6
 Editora e produtora de jogos para computador e videojogos, situada na Califórnia. 
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empresas na área de jogos para computador no mundo. Para se ter uma idéia, a produção de um 

jogo eletrônico é comparada as grandes produções de um filme, envolvem centenas de pessoas e um 

investimento na ordem de milhões de reais. Não é à toa que seu faturamento nos últimos anos 

superou os retornos financeiros da sétima arte.  

Por fim, os jogos eletrônicos permitem a aproximação de usuários com tipos inesgotáveis 

de sensações, sentimentos e desejos. A imersão de usuários nas tramas dos jogos eletrônicos, pois, 

são sedimentadas, paulatinamente, através da formação de uma rede de colaboração mantida por 

distintos grupos de pessoas cuja tônica é a socialização de estratégias, comandos, falhas e 

experiências de interação com os elementos do jogo. Jogabilidade que se instaura num ambiente 

virtual, a Internet, mediante as comunidades virtuais, os blogs, os grupos virtuais de discussão, 

fórum virtual de discussão. Por conseqüência, a dimensão técnica dos jogos eletrônicos dispõe o 

aparecimento de outro elemento relevante para a compreensão das experiências sociais 

contemporâneas: a dimensão sociocultural, oriunda das relações de uso e de apropriação de jogos 

eletrônicos por crianças, adolescentes e adultos.  

 

1.2 A dimensão sociocultural dos jogos eletrônicos 

 

O uso e/ou a apropriação de jogos eletrônicos por crianças, adolescentes e adultos têm 

despertado o interesse de psicólogos, filósofos, sociólogos e educadores. O que está no centro desse 

interesse é a influência dos jogos eletrônicos nas condutas e comportamentos sociais dos usuários. 

A democratização do acesso à Internet, a popularização dos computadores pessoais e o surgimento 

de dispositivos tecnológicos convergentes possibilitaram formas de experiências de natureza virtual 

mediada através dos jogos eletrônicos. Nesse cenário, não apenas são consideradas as sensações, as 

emoções, os sentimentos e os processos cognitivos decorrentes do uso dos jogos eletrônicos. É 

fundamental reconhecer que os jogos eletrônicos estão inseridos num emaranhado de 

potencialidades heurísticas. Um elemento relevante nos jogos eletrônicos é a possibilidade de 

simular experiências sociais. 

A simulação tem sido freqüentemente considerada como obsessão dos produtores e 

desenvolvedores de jogos eletrônicos. Simular consiste em empregar formalizações em 

computadores, tais como expressões matemáticas ou especificações mais ou menos formalizadas, 

com o propósito de imitar um processo ou operação do mundo real. Desta forma, para ser realizada 

uma simulação, é necessário construir um modelo computacional que corresponda à situação real 
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que se deseja simular. Nessa tendência é preciso aproximar cada vez mais a vida cotidiana dos 

territórios dos jogos eletrônicos.  

Todavia, simular não significa, apenas, potencializar as sensações e emoções mais básicas 

do ser humano, mas, artificializar as práticas sociais do homem contemporâneo. Trata-se de 

explorar através da dimensão técnica dos jogos eletrônicos dois processos: a virtualização do real e 

a atualização do virtual. Este último elemento potencializa no campo social o interesse incessante 

em torno das experiências de virtualização do real e vice-versa. Ademais, some-se a esse quadro o 

movimento de midiatização do real e da tentativa de projeção do futuro da espécie humana por meio 

da simulação de experimentos sociais televisivos que não deixam de afetar as práticas sociais 

cotidianas: Big Brother Brasil, A Fazenda, dentre outros, apenas para citar como exemplos. 

A simulação, todavia, não é apenas objeto de interesse da indústria do entretenimento e dos 

jogos eletrônicos. Notoriamente, como fenômenos do tempo presente, podem-se destacar a 

simulação da ciência, a simulação da medicina, a simulação das artes, simulação da economia. 

Existe criação incessante de sistemas informáticos voltados ao desenvolvimento de engenharias de 

sistemas figurativos nos diversos setores produtivos da sociedade. Lèvy (1998) acentua que o 

computador passa a ser uma máquina universal, um artefato de caráter interdisciplinar, responsável 

pelo nascimento de uma cultura informática que altera as lógicas de cognição, produção e criação 

da cultura em escala planetária. O computador se apresenta como instrumental técnico dessa 

configuração.  

A idéia de simulação associa-se ao desenvolvimento das ciências computacionais. Muito 

distante da primeira idéia de máquina de processamento criada por Alan Turing em 1936, os 

processadores atuais trabalham como verdadeiras máquinas universais. A noção de máquinas 

universais foi criada por Pierre Lèvy (1956 - ****) com a finalidade de explicar o futuro do 

pensamento na era da informática. Para ele existem duas condições que devem ser levadas em 

consideração quando se leva em conta a noção de máquina universal: a) são máquinas universais, 

pois, executam todos os algoritmos e podem simular qualquer outra calculadora; b) por efetuarem 

um trabalho formal sintético e operatório sobre os sinais. A esse respeito, o tempo presente se 

mostra altamente funcional à medida que as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

permitem analisar no cotidiano das ações humanas uma cultura da simulação. A junção entre os 

dispositivos tecnológicos, a funcionalidade e os agenciamentos técnicos, oriundos da relação 

homem-máquina. Lê-se: 
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Os videogames são uma janela para um novo tipo de intimidade com máquinas, 

que caracteriza a cultura de computador nascente. O relacionamento especial que 

os jogadores estabelecem com os videogames tem elementos comuns a interações 

com outros tipos de computador. O poder dominador dos videogames, o seu 

fascínio quase hipnótico, é o poder dominador do computador. As experiências de 

jogadores de videogames ajudam-nos a compreender esse poder dominador e algo 

mais. No fulcro da cultura de computador, está a idéia de mundos construídos, 

“governados por regras”. Utilizo o jogo de videogame para iniciar um debate sobre 

a cultura de computador como uma cultura de regras e de simulação (TURKLE, 

1998, p. 58-59). 

 

Nesse contexto, ainda pode-se ressaltar o crescimento das redes e sistemas informáticos 

baseados na simulação e modelagem computacional. Os recursos computacionais e a simulação 

baseada em modelos matemáticos confrontam teorias por meio da experimentação probabilística ou 

a experimentação artificial, baseada em modelos informáticos. De outro modo, antecipam-se 

resultados de experiências realizando com exatidão de cálculos as condições mais adversas à idéia 

de experimento direto. Nesse emaranhado de possibilidades computacionais, os jogos eletrônicos 

ganham vida, simulação computacional avançada, permitindo simular movimentos, impressões, 

sensações reais que confundem o cérebro, a fala e as atitudes, criando aquilo que se pode denominar 

simulacro.  

O simulacro é morfema da mesma família da palavra simulação, mas, tem contornos 

conceituais próprios e relevantes para essa pesquisa. O simulacro não é simulação. Pode-se afirmar 

que a simulação tem como motor central de sua realização a representação mais próxima do real. O 

simulacro é a negação de qualquer idealidade (idéia material ou não) que represente o real. Pode-se 

afirmar que o simulacro é um todo coerente de sentido, dada a impossibilidade de discernimento 

entre a simulação e o acontecimento concreto. Porquanto, o simulacro existe como ponto-de-

partida-e-ponto-de-chegada. Todavia, o simulacro não evita a simulação.  

Baudrillard (1991) afirma que quanto maiores são as experiências de simulação e 

virtualização das experiências sociais, potencialmente mais fortes são os desdobramentos do 

simulacro sobre a construção social da realidade. O real é social e natural porque é político e 

midiático. Existe a transfiguração do humano nestas categorias: social, natureza, política e mídia. 

Nesse percurso o real sucumbe-se pela hiper-realidade anestésica proveniente da midiatização do 

cotidiano. Esta afirmação possibilita trazer à tona à crítica aos princípios de toda realidade ou 

idealidade como princípio que se excluem mutuamente. O elemento de destaque é para a 

ambigüidade da natureza de crenças, vivências, experiências e, conseqüentemente, os modos de 
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pensamento e de construção de raciocínio sobre o mundo. Nem idealistas, nem materialistas: 

ambos. 

A associação de termos como simulação, simulacro e midiatização permite a apreensão 

fenomênica dos sistemas de signos empregados para construir o real. Contudo, a noção de realidade 

que a associação dos termos simulação, simulacro e midiatização faz surgir é complexa. O real é 

fronteiriço, não mais demarcado pelo critério de materialidade, concretude, densidade física ou 

baseada em elementos de massa. Nesse sentido, o real desdobra-se como virtual (quando é potência) 

e opõe-se ao atual (quando é ato). Parafraseando Lèvy (1996) o conceito de real assemelha-se ao 

conceito de possível. Aquilo que é possível é o real, uma vez que o virtual responde-lhe através da 

negação do atual. Por isso, o conceito de real, o conceito de virtual e o conceito de atual diferem 

entre si: o real é oposto ao atual, mas não ao virtual. Lê-se: 

 

Já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível, 

estático e já construído, o virtual é como um complexo problemático, o nó de 

tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou entidade qualquer e que chama um processo de resolução: a atualização 

(LÈVY, 1996, p. 16). 

 

Pode-se afirmar que o real, o atual e o virtual expressam-se como forças que não 

conseguem mais produzir significados isolados dentro de sistemas informacionais ligados à 

Internet. Logo, é possível afirmar que o hiper-real torna-se o abrigo do imaginário, lugar de 

projeção simulada e recorrência orbital dos modelos simulados da diferença. O universo da 

simulação é transreal e transfinito. De outro modo, é preciso explicitar que “(...) já nenhuma prova 

de realidade lhe virá por fim - só o afundamento total e o deslizar de terreno, que continua a ser a 

nossa mais louca esperança” (BAUDRILLARD, 1991, p.194). 

Definitivamente, a atração incessante do homem pela simulação como forma de construção 

de experiência está demarcada na história científica recente. Jean Baudrillard (1929-2007) em 

grande parte de sua obra destaca acontecimentos históricos que endossam suas reflexões sobre o 

tempo presente. Por exemplo, análises sobre clonagem da célula animal (o caso da ovelha Dolly em 

1996); a ênfase nos espaços de entretenimento eletrônico (simulação e virtualização de 

experiências) através das criações das cidades fantásticas, a exemplo, da Disneylândia, condado de 

Orange na Califórnia; o crescimento exponencial de empresas de tecnologias aplicadas através das 

quais a experiência social adquire expressões de fascínio, captura, imersão e frenesi consumista.  

Na cultura de simulação encontrada nos jogos eletrônicos, as imagens, as cores, os textos e 

os sons são parte importante da narrativa e de performances de usuários. É possível afirmar que nos 
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jogos eletrônicos a imagem, também, é simulada. Os pequenos fragmentos vão sendo construídos 

em arranjos de sentidos que produzem afinidades e identificação de desejos. Todavia, segundo 

Baudrillard (1991), a imagem possui algumas características singulares, são elas: 1) a imagem pode 

ser vista como reflexo de uma realidade profunda; 2) a imagem pode mascarar ou deformar uma 

realidade profunda; 3) a imagem pode mascarar a ausência de uma realidade profunda; 4) a imagem 

não tem relação com qualquer realidade, ela é seu próprio simulacro. Nessa perspectiva, os 

simulacros pulsantes nos jogos eletrônicos deixam de habitar os espaços da ficção científica e fazem 

parte do cotidiano e do imaginário.  

Baudrillard (1991) destaca que os sistemas de simulacros ainda podem ser classificados de 

três maneiras.  O primeiro deles são os simulacros naturais, aqueles ligados à imagem, à imitação e 

ao fingimento. O segundo são os simulacros produtivos, baseados na energia e na materialização da 

máquina e o terceiro tipo de simulacros são os simulacro de simulação, baseados na informação, no 

modelo, no jogo cibernético, na hiper-realidade, na captura total de sentimentos e de sensações. 

O jogo eletrônico como simulacro de simulação permite contato direto com a idéia 

segundo a qual a hiper-realidade é autodestrutiva e autocriadora. Para a indústria de entretenimento 

os jogos eletrônicos de simulação fazem parte de categoria específica do jogo desenvolvido para ser 

executado em computadores, principalmente o Personal Computer (PC). Algumas narrativas são 

formadas com o intuito de simular a vida real, outras percorrem os labirintos fictícios e das 

fantasias.  

A representação da vida artificializa-se e ganha força nesses espaços. Os estudos de 

Whitby (2004) sobre a inteligência artificial exploram, sistemática e cientificamente, o 

comportamento inteligente em homens, animais e máquinas na tentativa de encontrar formas pelas 

quais esse comportamento possa ser transformado em qualquer tipo de artefato por meio de 

engenharia. Por isso, os experimentos sociais de natureza midiática voltados ao entretenimento 

incluem desde a simulação e a virtualização de experiências cotidianas até a simulação de eventos 

corriqueiros do dia a dia. O The Sims é um dos exemplos clássicos desse tipo de jogos de simulação. 

O The Sims é uma série de jogos eletrônicos desenvolvidos com o intuito de simular a vida 

humana. Foi criado pelo designer de jogos, Will Wright
7
.  A primeira versão do jogo foi lançada em 

28 de fevereiro de 2000. O jogo The Sims permite ao jogador criar, controlar, gerenciar a vida de 

pessoas virtuais, denominadas Sims. Por se tratar de uma narrativa que simula as relações sociais da 

vida humana através do espaço virtual, o jogo se tornou um grande atrativo, atraindo uma enorme 

                                                 
7
 Na época co-fundador da Marxis, empresa que atua no campo de criação de jogos para computador, especialista em 

criação de jogos de simulação. 
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legião de fãs, devido a sua simplicidade, objetividade e recursos que simulam experiências da vida 

cotidiana. Atualmente, o jogo é produzido para várias plataformas de suporte, tais como, Celular, 

Nintendo DS, Playstation 2, GameBoy Advance, GameCube, Xbox, além da versão reconstruída do 

The Sims 2 Mobile para o antigo Mega Drive. 

A estrutura do jogo utiliza uma combinação de técnicas gráficas em 3D e 2D. No caso, 

específico do último lançamento do jogo, o The Sims 3. Os requisitos mínimos necessários para 

utilização do jogo são os seguintes: processador Pentium IV 2.0 GHz ou equivalente, memória 

RAM: 1 GB, placa de vídeo: 128 MB com suporte a Pixel Shader 2.0, DirectX: 9.0c e um HD: 6,1 

GB + 1 GB para conteúdo personalizado. 

A narrativa do jogo faz com que o usuário defina como será trilhado o futuro da vida dos 

personagens. Trata-se de um ambiente interativo, no qual o usuário deve gerenciar o tempo, espaço, 

vida, relações, emoções, afetos e desafetos que são vivenciados no decorrer da trama. O jogador 

deve tomar decisões sobre o tempo gasto em desenvolvimento pessoal, como exercícios físicos e 

intelectuais, desenvolvimento de leitura, criatividade e lógica. Sendo assim, o jogo muito parece 

com a lógica da vida humana, como os emaranhados que se formam no decorrer do dia, no jogo de 

tensivo de negociações cotidianas. Três semanas após o seu lançamento o jogo tinha vendido mais 

de 1.000,000 de cópias.  

O jogo simula situações corriqueiras da vida real, nas quais o usuário pode adotar crianças, 

definir relacionamentos (heterossexual, homossexual, bissexual) e seguem objetivos específicos, 

criados escolhidos pelo jogador para progredirem na carreira e na vida.  As questões de gênero 

presentes em quase todas as narrativas dos jogos não deixam de aparecer no The Sims como força 

provocativa. Mulheres não se limitam a atividade de cuidar da casa: podem investir na carreira 

acadêmica, profissional; os homens, por exemplo, a depender da narrativa simulada pelo jogador, 

podem assumir as tarefas da casa, cuidando das crianças. De igual modo, homens e mulheres no 

jogo podem dividir as tarefas diárias. O The Sim 2 aparece como possibilidade fecunda para simular 

todos os tipos de regras, condutas, possibilidades de relacionamento, e por isso mesmo, passa a ser 

um jogo utilizado também por meninos. Diferente da sua primeira versão, bastante limitada, as 

novas versões 2 e 3 abrangem um repertório de possibilidades que encantam os sentidos de jovens 

de diferentes gêneros.  

O The Sims apresenta uma estrutura de inteligência artificial muito avançada. O The Sims 

possui valor técnico vasto, haja vista, que não existe uma maneira de vencer o jogo, pois o jogador 

pode jogar para sempre, levando-se em consideração a simulação de vida artificial, permitindo que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_v%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/DirectX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
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os avatares tenham filhos e perpetuem o ciclo de vida, deixando legado de gerações. Por isso 

mesmo, o jogo já foi considerado, por diversas vezes, como um brinquedo do que necessariamente 

um jogo. O jogo ainda possui uma serie de pacote de expansão, dentre eles: The Sims - Vida de 

Universitário; The Sims em férias; The Sims - Vida Noturna; The Sims 3: Volta ao Mundo, para citar 

alguns exemplos. 

A cultura de simulação encontrada nos jogos eletrônicos tem proximidade com planos de 

operações cognitivas complexas. Trata-se, também, da existência do gênero de jogos eletrônicos de 

estratégia. Estes jogos são partilhados online, ou não, pelos usuários. Existe variedade de opções e 

de trilhas. Nesse cenário o usuário administra situações existentes ou cria seus próprios ambientes 

de interação, ou seja, suas próprias narrativas.  Os jogos eletrônicos de estratégia requerem um nível 

de interpretação elevado e apresentam um nível intermediário de interação com o jogador e os 

demais usuários-jogadores.  

Nesse cenário, porquanto, abre-se um mundo simulado, construído coletivamente nas trocas 

entre os usuários, negociações e escolhas mútuas. Os Role Playing Game – RPG fazem parte dessa 

cultura de simulação dos jogos. Os RPGs são jogos de interpretação de personagens onde os 

usuários assumem na aventura proposta no jogo. São jogos demarcados pelo trabalho colaborativo e 

envolvimento social dos seus jogadores.  Um exemplo de RPG para computador é o Neverwinter 

Nights, baseado em regras de terceira edição de Dungeons and Dragon. Este jogo é desenvolvido 

pela BioWAre Corp
8
, é um RPG de fantasia medieval, criado originalmente por Gary Gygax e Dave 

Arneson. Trata-se de uma história dividia em cinco capítulos onde os usuários escolhem um 

personagem que melhor complete suas habilidades e adentram um mundo de fantasia com monstros 

e objetivos diferentes. Outro jogo de grande repercussão mundial é o EverQuest. Trata-se de um 

Role-Playing Games Online Multiplayer Massivo (MMORPG), lançado em 1999, desenvolvido 

pela Sony Entreteniment, popularizado por ser o primeiro do gênero de jogo RPG a utilizar gráfico 

3D tornando-se um vício entre os usuários mundiais. O usuário pode mergulhar numa fantasia 3D, 

explorar a ambiência virtual e formar estratégias para as atividades sociais no jogo.  

Destaca-se ainda, outro game popular no gênero de RPG, o World of Warcraft, um 

MMORPG da produtora Blizzard, baseado em ação e aventura. Tornou-se um dos mais populares 

jogos da categoria. Segundo estimativas da própria empresa em 2008, o jogo reunia mais de 11.5 

milhões de jogadores em todo o mundo. O sucesso do jogo consiste na junção de gráficos 

                                                 
8
 Empresa criadora de jogos de computador situada em Edmonton, Canadá. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://pt.wikipedia.org/wiki/RPG_%28jogo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_%28g%C3%AAnero%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Gygax
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dave_Arneson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dave_Arneson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edmonton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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envolventes e um visual alucinante. O jogador cria seu próprio país, conhece amigos, inventa 

personagens imersos num mundo imprevisível.  

Nesse tipo de jogo a heurística coletiva ganha lugar de destaque. Os jogadores são sujeitos-

autores nos RPGs, destacando-se a possibilidade de criações coletivas de histórias. Os sistemas e 

regras presentes na narrativa de uma trilha principal abrem espaço para tantas outras tramas 

improvisadas, evocando o poder de criatividade, escrita de micro-enredos e autoria dos usuários. 

Muito embora existam dois tipos de jogadores bem definidos, quais sejam: a) Personagem do 

Jogador ou Player Character, responsável pela criação de um personagem fictício dentro das regras 

do jogo, cuja atribuição principal é conduzir a narrativa do jogo; b) Narrador Mestre ou Game 

Master responsável pela criação dos vários enredos, condução da narrativa, modificação de regras 

em detrimento a fluidez e desejos dos demais usuários. Dentre as relações de interação partilhadas 

nas experiências dos jogos online, chama atenção a necessidade dialógica de consultar os pares no 

decorrer da história. Parafraseando Magnani (2007) os espaços de vivência dos jovens nesse limiar 

contemporâneo adentram as realidades “paralelas”: são registrados bit a bit os jeitos, falas e 

comportamentos. Sendo assim, os usuários passam muito tempo conversando, socializando 

estratégias, tecendo laços afetivos e etc. No intuito de familiarizar o leitor quando aos gêneros de 

jogos, foi criado um infográfico sobre os gêneros de jogos eletrônicos, disponível no apêndice desse 

relatório de pesquisa. 

Neste cenário, novos contextos de comunicação, escrita e autoria partilhas dão vida aos 

jogos eletrônicos. Emergem contextos inéditos de produções midiáticas alternativas, 

descentralizadas pelo mundo, através das quais as experiências encontram sentidos nas múltiplas 

formas interativas. É válido destacar a importância dos agenciamentos que dão significados às 

narrativas individuais e/ou coletivas partilhadas nos diversos ambientes dos jogos eletrônicos.  

Por fim, explicita-se o desenvolvimento de tecnologias intelectuais capazes de criar 

ambigüidades sobre a cultura e sua produção contemporânea. É preciso pensar nos processos 

cognitivos complexos nos quais se desenvolve a juventude e as formas de aprendizagem, mediação 

e constituição social. Tais reflexões são relevantes na medida em que coletivos de sujeitos 

permanecem conectados e em interação em diferentes partes do planeta. Afinal, a produção e o 

processamento de informações, baseadas no modelo computacional, os artefatos e/ou produtos da 

inteligência programada artificialmente, apontam para uma mutação nas formas de aprendizagem 

social, mediadas por uma cultura da presença virtual. Por tudo isso é válido se questionar sobre a 

natureza da cultura jovem, suas expressões de estilos, seus modos, signos e sentidos.  
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1.3 Cultura, juventude e jogos eletrônicos 

 

Necessariamente, para compreender melhor a complexidade da relação entre jogos 

eletrônicos, juventude e cultura é preciso destacar a centralidade e relevância deste último termo. O 

conceito de cultura está situado em produção teórica densa. Quando se fala em cultura, evocam-se 

inúmeras interpretações acerca da relação tênue com desdobramentos sociais, políticos, históricos, 

pois, compreende discussões paradigmáticas e epistemológicas amplas, alvo de vários estudos das 

ciências de naturezas interdisciplinares e antropossociais.  

Eagleton (2005) em Idéia de Cultura faz uma trajetória sobre a origem desse conceito e a 

difícil apreensão imediata de seu significado. A primeira noção importante sobre a cultura é a 

mudança dos pólos de produção agrícola campestre à idéia de cultivo. Cultivo, ora como 

relacionada ao plantio agrícola; ora ao desenvolvimento e aprimoramento de idéias, valores e 

crenças partilhadas. Esta noção ganha força através da passagem da ocupação dos espaços rurais 

para os espaços urbanos. Desde então, o conceito de cultura tornou-se abrangente por considerar o 

universo das práticas sociais relacionadas aos modos de produção individual e coletiva, de natureza 

material ou simbólica, relacionado a determinados e distintos grupos ou sociedades.  

A formação histórica do conceito de cultura remota a antiguidade clássica. Porém, os 

estudos antropológicos realizados a partir do século XX, em especial os de natureza etnográfica, 

permitiram observar os fenômenos no campo das ciências humanas e sociais através de metodologia 

de pesquisa qualitativa. Em Malinowski (1884-1942), por exemplo, a cultura ganha expressividade 

enquanto conceito. Logo, a antropologia sistematicamente se volta ao processo de observação 

estruturada com base em trabalhos descritivos.  

Nesse percurso, Franz Boas (1858-1942) entendia a cultura como alternativa pluralista, 

forma de contestação ao racismo científico e o etnocentrismo. Sua ênfase consiste na premissa de 

estudar a cultura e suas singularidades em contraposição ao evolucionismo. Já Lévi-Strauss (1908-

2009) se interessou pelos símbolos cumulativos originados na relação do homem e suas 

experiências com o mundo. Baseou-se nas estruturas e domínio culturais, tais como o mito, arte, 

linguagem e parentesco, contribuindo muito para o campo antropológico, ao juntar as contribuições 

metodológicas e conceituais do estruturalismo para analisar os estilos de cada indivíduo.  

As considerações levantadas por Clifford Geertz (1926 -2006) apontam o surgimento de 

profundas transformações das relações sociais dos sujeitos e os reflexos dessas mudanças para o 

campo da antropologia: o campo da produção cultural. Em seu livro Nova Luz sobre a Antropologia 
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Geertz destaca que é nos estudos etnográficos, onde as leituras do cotidiano tornam-se dinâmicas 

complexas de difícil apreensão numa sociedade demarcada por múltiplos signos, que a produção 

cultural é vivamente percebida, captada, degustada. É preciso pensar, segundo o autor, que os 

instrumentos técnicos, especificamente as tecnologias neles contidas, modificaram a produção 

simbólica do homem contemporâneo. Nesse sentido, “o conceito de cultura torna-se essencialmente 

semiótico. (...) a cultura como sendo essas teias e sua análise, portanto, não como ciência em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado” (GEERTZ, 1989, p. 15). 

Existe, portanto, diversidade, multiplicidade e unidade nas práticas sociais relacionados ao 

que se chama de cultura. Pode-se destacar a mescla entre os constructos sociais cotidianos 

elaborados pelos atores sociais, a construção de espaços de interação social mediado por diferentes 

lógicas de agrupamento e a produção da cultura como elemento material e simbólico de um 

determino grupo social.  Nesse sentido, a cultura faz parte dos espaços de relações sociais 

estabelecida entre os sujeitos. Por isso, o conceito de cultura se constrói nas agregações de sentidos 

compartilhados entre os grupos humanos.  

Desse modo, a linguagem utilizada pelos atores sociais porta a expressão legítima dos 

movimentos ocorridos no interior da produção cultural contemporânea. Entende-se linguagem com 

manifestação oral, corporal, visual de caráter simbólico que se expressa através de sentidos 

(partilhados ou não) durante uma comunicação entre sujeitos de um mesmo agrupamento social. A 

cultura torna-se então, “o verso consciente cujo anverso é a vida civilizada, as crenças, predileções 

tomadas como certas que têm de estar vagamente presentes para que sejamos de, alguma forma, 

capazes de agir” (EAGLETON, 2005, p.46). Por isso mesmo, é no sentido que a cultura se expressa 

como elemento material, simbólico, imaginário e coletivamente partilhado.  

O sentido é, pois, aquilo que ajuda a compreender as relações estabelecidas entre os 

sujeitos sociais.  De outro modo, o sentido é produzido a partir das relações que os sujeitos 

estabelecem com as outras pessoas e com o mundo que o cerca (Nunes, 2010).  Daí a importância 

de se analisar os sentidos da cultura juvenil como possibilidade de descortinar os fenômenos e 

relações partilhadas entre os usuários dos jogos eletrônicos. Aqui, toma-se a palavra “sentido” na 

sua primeira acepção, isto é, o sentido enquanto relação de pessoalidade, de desejo, de aspiração, de 

historicidade, de relação social. (NUNES, 2010, p. 37). 

Nesta pesquisa, o conceito de cultura tem na etnometodologia sua base de inspiração. A 

etnometodologia tem como ponto de partida as influências da sociologia americana da década de 

1960, tendo como seu principal fundador Harold Garfinkel. As contribuições da etnometodologia 
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provocaram outros olhares na comunidade acadêmica e abriram outros caminhos para a 

compreensão dos atores sociais e suas relações no campo da sociologia. A etnometodologia se 

destaca como teoria social interessada na compreensão dos processos sociais, dando ênfase às ações 

cotidianas formadas pelos atores sociais.  

Nesse conjunto de discussões é preciso destacar que, em algumas dessas perspectivas, o 

processo de compreensão dos sentidos toma lugar de destaque. Rompe-se com a visão tradicional 

do inatismo, irracionalidade, aculturação, passando a ser esmiuçada como o jogo da linguagem que 

se constrói por meio das relações entre os atores sociais. Parafraseando Garfinkel, o ator social não 

é um idiota cultural determinado pelas estruturas sociais. Tal perspectiva representa um salto na 

concepção das atividades e interpretação do processo de alteridade e cotidianidade das práticas 

sociais. Assim sendo, a etnometodologia ajuda a entender as atividades cotidianas, de modo analisar 

as condições práticas, as circunstâncias produzidas na cultura dos homens. 

A etnometodologia trabalha no sentido de oferecer ao pesquisador a possibilidade de 

adentrar pelo mundo dos sujeitos pesquisados. Macedo (2006) ainda explicita que a 

etnometodologia se preocupa com o homem em seu contexto social, voltando-se para a organização 

dos processos culturais, sejam eles, históricos, culturais, antropológicos, psicológicos, sociológicos 

em busca de compreender os diversos cenários de interação humana. Por conseguinte, a partir 

dessas análises sobre os sentidos da cultura produzida pelos atores sociais, especificamente nesse 

trabalho, os jovens usuários dos jogos eletrônicos, estão relacionados aos processos gerenciados 

pelos coletivos de jovens, a sua natureza cultural, afetiva e social. Os territórios habitados pelos 

jovens contemporâneos assumem estilos próprios enunciativos da cultura juvenil. 

A categoria de juventude, pois, relaciona-se de modo intrínseco ao conjunto dessas 

reflexões. Por muito tempo, a categoria de juventude manteve-se associada ao amadurecimento 

biológico, fisicamente perceptível pelo crescimento da massa corporal e o abandono de 

comportamentos típicos da vida infantil (Ariès, 1981). Os jovens, por exemplo, na civilização grega 

não eram considerados nem crianças, nem adultos, pertencendo, portanto, à categoria de 

indefinições políticas, sociais, institucionais de tal modo que a ousadia, a coragem, o espírito de luta 

e de conquista eram valorizados com maior ênfase do que a timidez, o diálogo, a amabilidade. 

Atualmente, a noção que se tem sobre a categoria da juventude mantém-se atrelada aos 

movimentos da contracultura, de negação da realidade social, movimentos de resistências e rebeldia 

vividos durante os anos 60 do século XX (Morin, 1997). Se levarmos em consideração as teorias 

psicológicas, as teorias sociológicas clássicas, os estudos da antropologia evolutiva, a juventude, 
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efetivamente, poderá ser classificada como momento de transição da vida adolescente para a vida 

adulta. Entretanto, a referência à idade ou faixa etária não é elemento consensual. Portanto, a 

juventude é categoria de natureza cultural e, embora apareça como momento importante para o 

amadurecimento das estruturas psíquicas e cognitivas, a categoria da juventude carrega consigo 

inúmeros rótulos partilhados no convívio em sociedade. Por isso mesmo, em muitos momentos, a 

juventude é apresentada como terreno incerto, fugidio e de complexidade inesgotável. 

Assim sendo, a categoria da juventude, embora bastante provocativa, ainda apresenta 

muitas lacunas na produção acadêmica. A juventude nem sempre esteve associada às construções 

culturais. Os escritos iniciais sobre as novas gerações surgem em pesquisas sociológicas voltadas 

para o tratamento quantitativo da pesquisa social. Na década de sessenta ganharam contornos 

efervescentes, sobretudo, quando os sociólogos se viram desafiados por alterações estéticas, 

culturais, políticas e éticas que imprimiam nas antigas gerações uma sensação de desconforto, quase 

sempre seguida por juízo moral sobre as condutas das novas gerações. 

Desde então, quando se explora o campo teórico relacionado à juventude, é costumeiro se 

esbarrar com a problemática das sucessivas crises de valores entre gerações distintas. Exemplo 

disso, na segunda metade da década de setenta a juventude torna-se uma “categoria econômica” 

devido ao aparecimento demográfico de grupos humanos, produtores que provocaram a eclosão do 

desemprego. A juventude crescia como um “problema-protagonista” que ocupava o centro de 

atenções de intelectuais, educadores, pais e do próprio Estado, todavia, ainda não despertava o 

interesse de pesquisadores e das instituições como objeto de forte expressão sociocultural. 

A utilização do conceito de juventude como constructo sociocultural traz consigo inevitáveis 

questões epistemológicas: a delimitação do domínio dos objetos no âmbito das ciências 

antropossociais. Mauger (1994) explicita que é necessário oferecer um quadro amplo do estado das 

investigações sobre os jovens, pois, a primeira questão que se apresenta é a da própria definição da 

categoria juventude, considerada “epistemologicamente imprecisa”. Para François Dubet (1994) é 

preciso reconhecer os jovens dentro de um aparato conceitual relevante: a experiência social. A 

experiência social é apresentada como porta voz dos sentidos e práticas sociais ordinárias. A 

experiência social designa as relações individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade de 

princípios construtivos. 

Nos estudos sociológicos mais contemporâneos é possível encontrar três definições que 

favorecem melhor compreensão sobre a formação de grupos sociais, situados historicamente a partir 

dos avanços tecnocientíficos dos últimos cinqüenta anos. São elas: A geração X, Y e Z. A geração 
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X, compreende pessoas nascidas depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente ente os 

anos de 1961 à 1979. Também conhecida como “geração perdida” definida por padrões consumistas 

e tratada em muitos trabalhos como geração apática, ou depressiva como é o caso do Slackers
9
. Essa 

geração se formou pelo contato com as primeiras tecnologias de comunicação pessoal para uso 

doméstico, tal como o videocassete, a televisão e os primeiros computadores pessoais.  

A geração Y, mais conhecida como geração da Internet é referente aos nascidos na década 

de 80, marcados pelos grandes avanços tecnológicos, tais como o desenvolvimento das 

telecomunicações e a utilização dos aparelhos de telefonia celular para outras finalidades. A geração 

Z é outra definição sociológica que abrange os nascidos na década de 90 e anos 2000. São 

conhecidos por nascerem na cultura digital, manuseadores de vários signos, quais sejam: WWW, 

Youtube, telefones móveis, mp3, dentre outros. Em ambas a gerações os jogos foram utilizados com 

freqüência, sendo parte da cultura de entretenimento em todas elas. 

Nessa produção teórica, a categoria de juventude não se limita às faixas-etárias, conjunto de 

etapas de vida; tampouco se estreita à perspectiva de filiação e/ou relações geracionais demarcadas 

pela distribuição social por classes sociais, mas sim, em conjunto com o processo ímpar da 

formação de “agregados sociais”, o que implica na análise sobre formas específicas de transição, 

deslocamento de ações, condutas e expressões de atores sociais juvenis e suas influências na 

sociedade contemporânea. 

A noção de agregado social está associada ao conceito de cultura juvenil. Os últimos 

quarenta anos demarcam-se como marco histórico da produção da cultura juvenil contemporânea. O 

surgimento dos dispositivos tecnológicos, o convívio com elementos visuais, o rompimento das 

distâncias territoriais, os modos de gerenciar as relações de parentesco, o crescimento populacional, 

o ingresso no mundo do trabalho e as indústrias do entretenimento são elementos importantes nesse 

cenário. Nos últimos dez anos é inegável que os jovens dispõem de aparatos tecnológicos que 

modificam consideravelmente suas experiências com o mundo da cultura. As gerações 

contemporâneas conseguem manusear com facilidade infinitos menus, janelas de interconexão que 

abrem e fecham numa velocidade vertiginosa. Cada vez mais habitam espaços de relações fugidias, 

baseados na busca do prazer, na liberdade e na ressignificação do conhecimento. 

David Buckingham (2007) aborda a complexidade da análise imediata de tipos específicos 

de culturas contemporâneas, considerando-se o universo das mídias e os processos de socialização. 

                                                 
9
 Expressão inglesa utilizada para determinar uma variação da geração X denominada geração preguiça, relaxada ou 

depressiva.  
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As culturas da infância e da juventude é objeto especial de análise. Para este autor a análise sobre 

como ocorre o contato com as mídias eletrônicas nos ajudam a compreender a complexidade que 

transpassa os movimentos de representação e construção da cultura juvenil contemporânea. De 

pronto, levando em consideração suas afirmações, notamos a emergência de um campo dicotômico. 

A mídia se apresenta ao mesmo tempo como espaço de desconstrução dos modelos de infância 

preservados pelos pais, professores e sociedade de modo em geral, quando objetiva criar uma 

categoria de juventude atrelada ao consumo ou mesmo na negação de sua liberdade, enquanto fase 

da vida cada vez mais autônoma e transgressora. E por outro, lado se mostra inquestionavelmente 

instigante, pois, as mídias eletrônicas tonam-se meio potencial para as experiências 

socioculturais/socioeducativas das crianças e jovens.  

Por isso mesmo, acredita-se que é mediante as práticas sociais de interação estabelecidas 

entre os jovens e os espaços de imersão, a exemplo, os jogos eletrônicos, onde se produz o 

fenômeno sociocultural da juventude. Trata-se da formação de sistemas interativos humanos, 

baseados na auto-organização e no autogerenciamento de práticas sociais, ou seja, os atores sociais 

contemporâneos por intermédio dos agenciamentos complexos entre microcondutas vão se 

constituído através da interatividade com instrumentos sociotécnicos em verdadeiros aglomerados 

urbanos, nas quais “cidades com vitalidade têm maravilhosas e inatas habilidades para 

compreender, comunicar, arquitetar e inventar o que for preciso para combater as dificuldades”. 

(JOHNSON, 2003; p. 38). 

É imprescindível não abrir mão de análises sistemáticas dos agenciamentos políticos 

engendrados na produção da cultura juvenil. A apropriação de objetos midiáticos pela juventude, 

devido a sua natureza técnica, gera partilha de sentidos nas relações de força, mediadas por 

perspectivas multiculturais, geopolíticas e polissêmicas. Em tais quadros de referência os atores 

sociais gerenciam o cenário da vida cotidiana como ambiência social e virtualmente constituída. 

Coulon (1995) refere-se ao emprego do conceito de etnométodos para explicar minuciosamente 

como os atores sociais produzem sentidos personalizados sobre o mundo social, justificando de 

modo partilhado, através de sucessivas identificações com pares diversos, o modo pelo qual agem 

socialmente. As práticas sociais cotidianas são justificadas, portanto, através de elementos 

simbólicos, condutas e comportamentos partilhados. 

Pesquisas realizadas nos últimos dez anos são construídas mediante grande interesse 

científico. A utilização de aparatos tecnológicos pela juventude contemporânea mantém-se em 

amplo debate. Os estudos sobre as mídias e os sujeitos juvenis passam a ter ressonâncias entre 
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pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento, com a premissa de compreender as relações, 

dimensões sociais, econômicas, culturais da juventude em contato com variados instrumentos 

técnicos que utilizam. Especificamente, quanto aos jogos eletrônicos, mais precisamente da década 

de noventa, pode-se notar o aparecimento de explosão de uma geração denominada X, geração que 

escutava rock, heavy metal e jogavam Doom.  

Doom é um jogo de computador lançado em 1993 pela Id Software. Trata-se de um jogo de 

tiro em primeira pessoa, cujo significado é condenação, mais popularmente conhecido pela frase 

você vai morrer. O jogo rendeu uma série de críticas no congresso norte americano, principalmente 

depois do episódio ocorrido em 1999, onde dois jovens mataram doze colegas numa escola no 

estado do Colorado, após jogar por vários dias sem parar o jogo. O foco de interesse, aqui, não é 

privilegiar uma análise centrada nas discussões sobre a associação da violência ao universo dos 

jogos eletrônicos.  

É preciso reconhecer a pertinência de estudos já realizados sobre o tema. Todavia, é 

preciso analisar a questão da violência como uma categoria complexa, principalmente quando se 

associa aos imperativos morais clássicos e a convivência social psicologicamente definida como 

saudável. Por outro lado, é relevante a tentativa de compreensão que abarque os jogos eletrônicos 

como um instrumento técnico de natureza sociocultural através do qual as crianças e os jovens se 

apropriam em diferentes direções e sentidos, como forma de expressão de valores, condutas e 

comportamentos. 

Nesse contexto é preciso analisar o modo pelo qual a cultura juvenil foi se associando a 

uma cultura de simulação através dos jogos eletrônicos. A evolução técnica dos jogos é um 

elemento que se especifica pela relação entre produção, consumo e desenvolvimento de jogos 

eletrônicos. Nessa relação os jovens não estavam satisfeitos com os jogos das narrativas 

minimalistas ou ligadas ao enredo dos heróis norte-americanos.  

No Brasil, a contracultura dos anos 60/70 é retomada a partir dos anos 90. Os personagens 

dos jogos eletrônicos e do cinema saem literalmente das telas através da criação de movimentos 

artísticos inspirados nas tendências norte-americanas. Jogos desafiantes são aqueles que são 

fronteiriços com os estilos de vida juvenil: potencializam novos desafios, eivam-se de problemas 

complexos, articulam informação, desenvolvimento e ampliação de estratégias mentais ao 

entretenimento; estilos de vida ligados ao prazer e incitam à liberdade de julgamentos morais 

porque se trata de uma estética que se funda numa ética estilizada da diferença e não da identidade.  
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A indústria dos jogos eletrônicos, pois, visando ao consumo extensivo investe na produção 

de saga pelos anti-heróis. É por isso que muitos agregados sociais de cultura juvenil contemporânea 

ensejam e realizam megaproduções de Animes, festivais e/ou shows nos quais os jovens se trajam 

dos principais personagens de seus jogos eletrônicos. Cabelos rebeldes, máquinas descontroladas e 

potentes, experimentar os riscos e limites através da simulação de eventos corriqueiros faz parte do 

repertório de vida dos jogadores. Some-se a isto a influência disseminadora da Internet quanto às 

multiplicidades de formas de jogar. Por isso, os jovens tem como aliado um cibermundo de 

proporções inimagináveis, podem fazer amigos, desafiar seus pares, mesclar-se com culturas 

distintas, passear sem medo de esbarrar em “torres de babel”, ao contrário se confundem em ato e 

linguagem com multidões vibráteis nos espaços de interação virtual. 

Santaella (2003) traça uma cartografia analítica para situar a cultura das mídias como uma 

cultura intermediária entre a cultura digital e a cibercultura, muito embora não se confunda com 

essas duas definições de cultura. Para melhor compreender as formações culturais, a autora 

especifica seis momentos que caracterizam a produção cultural humana, são eles: cultura oral, 

cultura escrita, cultura impressa, cultura de massas, cultura das mídias e por fim a cultura digital. A 

cultura das mídias, também conhecida como cultura do disponível, do abundante acesso, toma 

dimensões plantarias com o advento das redes de teleinformática. O computador torna-se a mídia 

das mídias. Uma máquina que estava destinada a mastigar números começou a mastigar tudo: da 

linguagem impressa à música, da fotografia ao cinema. Isso fez da cibernética a alquimia do nosso 

tempo e do computador seu solvente universal. (SANTAELLA, 2003, p.20). 

Sendo assim, a figura do fronteiriço ocupa os espaços de interação. A individualização 

consumista perde sentido frente aos conglomerados coletivos de vida pulsante dos jogos 

eletrônicos. Os usuários são como cartógrafos e por isso mesmo querem se envolver com as 

amálgamas de corpo-e-lingua (Rolnik, 2007, p. 231), sem origem nem berço se jogam por labirintos 

estranhos, desejam estar juntos, conectados. Essa é a verdadeira força da rede socialmente 

construída pela juventude contemporânea. Micropolíticas desejantes são intercambiadas através do 

fascínio que os jogos eletrônicos exercem na cultura contemporânea. Daí a emergência de se pensar 

a cultura juvenil contemporânea não como tendo uma identidade, pois seus movimentos denunciam 

uma singularidade impactante, uma coletividade de desejos tribais, híbridos, longe das visões 

universais de identidade que tanto usam no campo das ciências e amplamente defendidas na 

educação. Esses jovens reclamam os sentidos afetivos desterritorializados e múltiplos.  
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Em relação a tais idéias é fundamental destacar a importância das Lans Houses como 

espaços fecundos de análise dessa cultura. Todavia, é importante ressaltar as devidas alterações 

ocorridas nos últimos anos. O Centro de Estudos Sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC), juntamente com Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), aliado ao 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.Br) realizam anualmente uma pesquisa 

sobre a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios brasileiros. Os 

últimos resultados foram publicados em abril de 2010 considerando os indicadores do ano de 2009: 

os dados revelam que 19% dos entrevistados são jovens equiparando-se a media igual de adultos 

entrevistados sobre o acesso ao computador e a utilização da Internet no Brasil. Porém, as Lans 

Houses que durante muito tempo se mantiveram como principais espaços de utilização da Internet 

perdem espaço para o acesso residencial. Dentre outras coisas, foi confirmada a mudança de 

comportamento dos internautas. O acesso vem ocorrendo com maior freqüência nos domicílios e 

não mais nos centros públicos pagos. Pelo segundo ano consecutivo as Lans Houses registram 

queda.  

Essa realidade abre novas discussões sobre a utilização dos espaços de entretenimento. Aos 

poucos o ambiente doméstico apresenta-se como intimamente ligado ao fenômeno de interação 

social virtual mediada. Isto quer dizer que os espaços íntimos dos jovens passam as ser vistos como 

territórios propícios à cultura dos jogos eletrônicos, do uso da Internet e da interação social, 

mediada e virtualmente constituída. Uma etnografia sobre os quartos, ambiente preservado com 

muito cuidado por jovens dentro de suas próprias casas, impede, quase sempre de se descortinar não 

somente as tramas de jogabilidade, mais que isso, desvendar os mistérios da linguagem verbalizada, 

gestual e seus estilos expressivos em contato efetivo com o Outro. Por isso, a ênfase da análise deve 

ser pontual: deve centrar-se no processo de constituição de um tipo específico de aprendizagem: a 

aprendizagem social virtual mediada. Esse tipo específico de aprendizagem é indissociada da 

cultura juvenil contemporânea. 

A cultura juvenil contemporânea é, portanto, produzida pela incessante partilhar com o 

Outro, virtual e coletivamente situado em processos de identificação, recusa, mediação e ruptura aos 

valores morais clássicos. Para se compreender efetivamente esse universo de relações, torna-se 

necessário discutir como se constituem tais relações, considerando, em especial, os jogos 

eletrônicos como objeto técnico de natureza sociocultural formativa e, através do qual, o conceito 

de socialidade, oriundo da sociologia maffesoliniana, poderá contribuir para explicitar o fenômeno 

da aprendizagem social virtual mediada. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

A SOCIOLOGIA DO COTIDIANO DE MICHEL MAFFESOLI 

 

 

 

 

 

 

Michel Maffesoli é sociólogo natural de Graissessac, comuna francesa da região 

administrativa de Languedoc-Roussillon, Hérault, Montpellier, França. Nasceu em 14 de novembro 

de 1944. Professor da Universidade da Sorbonne Paris V – René Descartes. Maffesoli é um dos 

fundadores do Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien (CEAQ), secretário geral do Centre de 

Recherche sur l'imaginaire (CRI) e Vice-Presidente do Institut International de Sociologie (I.I.S). 

Tornou-se bastante conhecido por suas análises sobre a sociologia do cotidiano e sobre o imaginário 

das sociedades contemporâneas. Ao longo de sua trajetória acadêmica recebeu críticas e elogios ao 

seu trabalho. A produção intelectual maffesoliniana é influenciada pelas ideias de diferentes 

intelectuais bastante ligados à articulação entre filosofia, sociologia, antropologia e imaginário. 

Michel Maffesoli vai desenvolver as suas primeiras teses de defesa pública sob a direção 

de Gilbert Durand (1921 - ***) na Universidade de Grenoble através da colaboração de Balandier 

(1920 - ****), Jean Duvignaud (1921-2007), Julien Freund (1921-1993) e Pierre Sansot (1928-

2005). Há em todo seu trabalho intelectual a necessidade de se questionar o relativo sucesso de uma 

civilização que tem trazido para os valores de pico de libertação individual, a igualdade e os ganhos 

de uma explicação racional do mundo, assim como o encantamento advindo de progressos 

científicos e o ideal de uma história como mola-mestra da cultura. Todo esse arcabouço teórico-

reflexivo leva precisamente ao que Heidegger chama de "a devastação do mundo" e ao que 

Maffesoli imprime com suas nuances teóricas, a qualidade de visceral, emocional, fluído, 

culturalmente construído e instaurado nas relações sociais contemporâneas. 

Uma das primeiras produções de Michel Maffesoli data de 1969. Trata-se de um estudo 

desenvolvido em Strasburgo sob a direção de Lucien Braun cujo tema central foi a Técnica de Marx 

e Heidegger. Neste trabalho o interesse do autor foi analisar as principais estruturas da 

modernidade, entendida como episteme de quatro séculos passados, através dos quais foi possível 
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identificar a emergência de valores alternativos, fruto da defesa ideológica pós-materialista da 

liberdade individual e suas relações com o campo político, incontornável no conceito de Técnica.  

Desde o início, a saturação do progresso, as críticas ao racionalismo filosófico, a 

organização social baseada na atribuição de identidade individual, a redução do vínculo social e a 

fixação do contrato social são constantes temas em sua obra. Por isso, é relevante destacar a 

influência direta e indireta de intelectuais como Pierre Sansot (1928-2005), filósofo, sociólogo e 

professor de l'Université Pierre Mendès, Grenoble – France  e de Gaston Bachelard (1884-1962), 

Henry Corbin (1903-1978) e Carl Gustav Jung (1875-1961) na produção intelectual de Maffesoli. 

Nessa perspectiva, a produção intelectual de Michel Maffesoli está situada numa 

conjuntura social e política densa. Os primeiros anos de vida de Maffesoli foram marcados pela 

incontestável influência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na qual se situam a queda da 

Terceira República Francesa em 1940, após a derrota para a Alemanha nazista e a destituição do 

presidente Albert Lebrun. Entre os anos de 1944
10

 a 1969
11

 ocorreram sucessivos eventos que 

demarcaram o clima intelectual propício ao desenvolvimento de teorias sociológicas, filosóficas e 

políticas eivadas de materialidade histórica e por conflitos extremos. Pode-se destacar, por exemplo, 

a instauração da Quarta República Francesa e o Governo Provisório em 1946 e 1947, 

respectivamente; em 1959, ocorre a definição política do regime semipresidencial que culmina na 

proclamação da Constituição da Quinta República Francesa em 28 de setembro de 1958. Além 

disso é válido destacar a descolonização da Indochina (1954) e da Argélia (1962), enquanto a partir 

de 1956 o resto do império africano ganhou independência crescente. 

Quando em 1962, após o fim das guerras coloniais, os líderes partidários começaram a 

planejar a restituição à Assembleia Nacional dos poderes cedidos em 1959, Charles de Gaulle 

decidiu fazer a sua própria revisão constitucional, da qual constava a eleição por sufrágio universal 

do presidente da República, o que foi aprovado em referendo realizado a 28 de Novembro de 1962, 

a que se seguiu a reeleição de Charles de Gaulle, após uma segunda votação de desempate, em 19 

de Dezembro de 1965, em que tinha como opositor François Mitterrand.  

De Gaulle criou uma força atômica francesa e adotou uma política externa independente. 

Como potência nuclear, recusou-se a assinar o tratado de banimento de testes nucleares (1963) e 

retirou-se formalmente da OTAN em 1966. Apesar da consolidação político-financeira, quer ao 

nível interno, quer ao nível externo, Charles De Gaulle viu-se confrontado, em maio e junho de 

1968, com intensas crises sociais, numa primeira fase, de origem universitária, desenvolvendo-se 

                                                 
10

 Nascimento de Michel Maffesoli. 
11

 Defesa de seu primeiro trabalho na Universidade de Strasburgo. 
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para movimentos sindicalistas, que impactaram toda a estruturação política da França e, finalmente, 

levaram à dissolução da Assembleia Nacional por decisão de Charles de Gaulle. As consequentes 

eleições antecipadas deram uma larga vitória aos gaulistas. Contudo, De Gaulle decidiu colocar em 

referendo uma série de emendas constitucionais. Após o referendo que rejeitou o projeto de 

regionalização e uma reforma do Senado, o general De Gaulle renunciou em 28 de Abril de 1969. 

Apesar de tudo, o sistema presidencialista imposto por Charles de Gaulle manteve-se desde então. É 

nesse contexto que tem nascimento a obra e vida maffesoliniana.  

Maffesoli é Ph.D. em Sociologia pela Universidade de Grenoble cuja pesquisa se intitula 

História como um fato social total (1973) e doutor em Letras e Ciências Humanas com a tese A 

Dinâmica Social, defendida em 10 de junho de 1978.  É professor visitante em diversos países e 

universidades, dentre as quais se destacam as seguintes cidades: Amsterdã, Atenas, Belo Horizonte, 

Berlim, Beirute, Bolonha, Brasília, Bratislava, Brighton, Bruxelas, Cambridge, Campinas, 

Casablanca, Chicoutimi, Chicago, Columbia, Düsseldorf, Fes, Fortaleza, Freiburg/Breisgau, 

Genebra, Helsínquia, João Pessoa, Lausanne, Kyoto, Lima, Londrina, Los Angeles, Leuven, 

Madison, Marrakech, Montreal, Natal, Neuchâtel, New York University, Harvard, Oran, Ottawa, 

Palermo, Perugia, Porto Alegre, Praga, Quebec, Recife, Rabat, Rimouski, Rio de Janeiro, Roma, 

Salerno, Thessaloniki, Santiago, San Diego, São Paulo, Seul, Tóquio, Sobral, Toronto, Trier, Tunes, 

Vancouver.  

Cronologicamente, após os seus primeiros escritos foram publicados os seguintes livros: i) 

Lógica da dominação (1976); ii) A Violência Totalitária (1979); iii) A Conquista da Sociologia: 

presente da vida cotidiana (1979); iv) A Sombra de Dionísio: contribuição para uma sociologia da 

orgia (1982); v) Ensaios sobre a violência banal e fundadora (1984); vi) Conhecimento, 

Compreensão Exata  e Regulares de Sociologia (1985); vii) Tempo das Tribos: o declínio do 

individualismo nas sociedades de massa (1988); viii) Em suas aparições em profundidade, uma 

ética da estética (1990); ix) A Transfiguração da política, (1992); x) Contemplação do Mundo 

(1993); xi) Elogio para a Href (1996); xii) Do Nomadismo: andanças iniciáticas (1997); xiii) O 

Mistério da conjunção (1997); xiv) Instante Eterno (2000); xv) A viagem ou a conquista de mundos 

(2003); xvi) Ritmo da Vida (2004); xvii) A Parte do Diabo (2004); xviii) O Reencantamento do 

Mundo (2007); xixi) Iconologia (2008); xx) O Conhecimento Comum (2007); xxi) Após a 

Modernidade? - a conquista do presente, a lógica da violência totalitária da dominação (2008); xxii) 

A República dos bons sentimentos (2008); xxiii) Apocalipse (2009); xxiv) Matromonium: ecosofia, 

pequeno tratado (2010); xxv) II Compêndio Para pós-modernidade (2010). 
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Efetivamente, na trajetória intelectual de Maffesoli ocorrem o desenvolvimento e a 

articulação de novas abordagens teóricas ligadas ao campo da sociologia e a criação de novos 

conceitos. Nesse percurso, a ocupação de papéis em órgãos e/ou entidades científicas ganha 

expressividade.  Em 1972, Michel Maffesoli foi co-diretor da equipe de Sociologia Urbana em 

Grenoble (ESU). Nesse contexto, desenvolve-se sua reflexão sobre o espaço urbano, sua 

organicidade e legitimação, através do qual surgiu o conceito de nomadismo, destacando-se pela 

dimensão fundadora do laço social e a expressão de formas de subjetividade. A idéia central do 

conceito de nomadismo é o modo como os sujeitos sociais criam suas relações de pertencimento 

com os distintos “agregados sociais”, fincados na experiência social mediada pela transitividade, 

passagem, fluidez e transitoriedade desses laços. 

Esta especificidade conceitual adquire repercussões intensas. Em 1978, a convite de Julien 

Freund (1921-1993), Michel Maffesoli volta sua produção para as análises políticas através da 

criação em Strasburgo do Instituto de Polemologia. A Polemologia é o estudo científico das guerras 

e seus efeitos, formas, causas e funções enquanto fenômeno social. O termo foi proposto em 1946 

pelo sociólogo e economista francês Gaston Bouthoul (1896-1980) no seu livro Cent millions de 

morts, tendo sido abraçado por múltiplas áreas das ciências militares, das ciências políticas e dos 

estudos das relações internacionais. A aceitação da Polemologia como um ramo de estudo no 

campo das ciências políticas pressupõe o abandono da aceitação da guerra como um fenômeno 

exclusivamente consciente e voluntário e de que os conflitos bélicos podem ser evitados utilizando 

mecanismos jurídicos de regulação da relação entre povos e Estados. Na obra de Maffesoli, essa 

influência é encontrada no livro “A Violência Totalitária”, publicado pela primeira vez em 1978. 

A preocupação de Maffesoli com as questões da violência e dos conflitos ligados ao 

totalitarismo estreita suas aproximações com as questões do imaginário. O imaginário será um dos 

principais objetos de pesquisa no campo epistemológico de sua análise. Logo, é possível identificar 

através da publicação de “A Conquista da Sociologia: presente da vida cotidiana” (1979), “A 

Sombra de Dionísio: contribuição para uma sociologia da orgia” (1982) e “Ensaios sobre a 

violência banal e fundadora (1984)” o interesse maffesoliniano quanto ao tema do conflito 

fundador, da sociedade conflituosa e do mito de Dionísio como a desordem regeneradora.  É nesse 

contexto que é fundado o Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien (CEAQ). Por fim, é válido 

destacar que na fundação do CEAQ em 1982, a participação efetiva de Georges Balandier. 

Desde então, a sociologia de Michel Maffesoli foi se constituindo como um campo 

ambíguo dentro da comunidade científica francesa. O caráter do racionalismo lógico através do qual 
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a ciência resulta de relações causais, objetivas e universais torna-se o principal argumento utilizado 

pelos opositores às releituras do fenômeno social desenvolvidas por Maffesoli. Para fundamentar 

suas análises, Maffesoli escreve entre 1982 e 2007 um conjunto de obras que vão delineando a 

natureza epistemológica e metodológica de seu trabalho. Trata-se da definição do campo do ele 

chama de sociologia do cotidiano, fortemente expressa pela sociologia sensível da vida social. Esta 

denominação é possível devido ao procedimento metodológico sustentado pela microssociologia da 

vida social, inspirada inicialmente em Georg Simmel (1858-1918) e da Sociologia do Imaginário de 

Gilbert Durand (1921-****). 

A microssociologia desenvolvida por Simmel analisa os fenômenos no nível micro da 

sociedade. Este campo sociológico foi inicialmente denominado de Sociologia das Formas Sociais. 

A Sociologia das Formas Sociais tem influências do neokantismo que distinguia a forma do 

conteúdo dos objetos de estudo do conhecimento humano. Tal distinção pretendia tornar possível o 

entendimento da vida social através do processo de sociação (Vergesellschaftung), termo que 

Simmel cunhou para o estudo da sociologia. Nesta teoria o invariante eram as formas em que os 

indivíduos se agregavam e não os indivíduos em si. Nesse sentido, o conceito de sociação não 

conferia aos grupos sociais unidades hipostasiadas, supervalorizadas com relação ao indivíduo. 

Antes via neste o fundamento dos grupos, daí que as formas para Simmel constituem-se em um 

processo de interação entre tais indivíduos, seja por aproximação, seja pelo distanciamento, 

competição, subordinação, etc. 

A Sociologia do Imaginário de Gilbert Durand possui importância fundamental na 

construção das idéias de Michel Maffesoli. Em 1966 é inaugurado o Groupement de Recherches 

Européennes Coordonnées, no qual se encontram os Centres de Recherches sur l’Imaginaire cujo 

fundador foi o Gilbert Durand. A finalidade do GREC foi criar um espaço de pesquisa, estudos, 

circulação e trocas transdisciplinares de temas relacionados ao imaginário e à cultura em diferentes 

países e instituições. Nesse contexto, o imaginário implica, portanto, em “um pluralismo das 

imagens, e uma estrutura sistêmica do conjunto dessas imagens infinitamente heterogêneas, 

mesmo divergentes…” (Durand, 1989, p. 215) no qual se inserem o ícone, o símbolo, o 

emblema, a alegoria, a imaginação criadora ou reprodutiva, o sonho, o mito, o delírio, etc. 

O conceito de imaginário tornar-se-á elemento fundador nas análises da sociologia da 

vida cotidiana, sociologia sensível da vida social de Michel Maffesoli. Por isso é importante que 

se tenha a apreensão do conceito de imaginário em sua primeira assunção teórica. A construção 

da Sociologia do Imaginário é oriunda do uso da hermenêutica para a apreensão da imaginação 
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como fenômeno elementar, primeiro e pulsante, da vida humana. Mas no conjunto dessa análise 

a imaginação possui função simbólica. A imaginação, enquanto função simbólica, revela-se 

como um fator importante de equilíbrio psicossocial. Gilbert Durand destaca que sua função 

geral é “negar eticamente o negativo”, o que quer dizer que ela é a negação do nada, da morte e 

do tempo (1989, p. 117). Por isso, o autor salienta que a função da imaginação é antes do mais 

uma função de eufemização. Porquanto, é possível afirmar que a função da imaginação afeta as 

formas sociais de agrupamentos de natureza biológica, psíquica e sociológica em relação ao 

homo sapiens. Nesse sentido, afeta quer os indivíduos, quer as sociedades em suas relações com 

a civilização tecnocrática e iconoclasta. 

Assim sendo, o conceito de imaginário de Gilbert Durand postula a gênese recíproca que 

oscila entre o gesto pulsional ao ambiente ecológico e social e vice-versa. O que significa que a 

figuração simbólica, ou o pensamento figurativo, enquanto imagem pregnante de conteúdo, é 

produzida pelos desejos e impressões do sujeito, ou seja, explica-se pelas referidas 

acomodações anteriores do indivíduo que, necessariamente, repousam no equilíbrio entre a 

assimilação da sua vida afetiva e as ambiências nas quais se dão a constituição das formas 

sociais de agregação, associação e pertencimento grupal. No Brasil, as idéias de Durand são 

amplamente divulgadas. Como exemplo, pode-se destacar o Centro de Estudos do Imaginário, 

Culturanálise de Grupos e Educação (CICE) pertencente à Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, dentre outros. 

Por isso mesmo, a sociologia de Michel Maffesoli vai articular diferentes planos de 

conceitos a respeito da sociedade, das interações sociais, dos agrupamentos humanos, da vida 

urbana, dos imperativos morais clássicos, dos vínculos sociais, da espetacularização do corpo, da 

esteticização e a estilização das chamadas paixões grupais e coletivas. Para tal, Michel Maffesoli 

demarca sua produção intelectual com conceitos de importância central para esta pesquisa. São eles: 

o conceito de socialidade e o conceito de tribalismo através do qual o hedonismo e as formas 

sensíveis da vida social serão analisados como fenômenos diretamente ligados ao que se pode 

denominar aprendizagem social virtual mediada, objeto central dessa pesquisa. 
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2.1 Socialidade e Tribalismo na Sociologia de Michel Maffesoli 

 

A socialidade e o tribalismo são dois conceitos fundamentais na sociologia de Michel 

Maffesoli. O principal elemento a ser considerado nesse conjunto de reflexões é o aparecimento de 

“agregados sociais” de notação primária através dos quais a interação, a comunicação e as relações 

sociais se instituem no cotidiano. Trata-se de observar, não mais o funcionamento estrutural de 

agrupamentos humanos na cena social como centro de análises, antes, porém, trata-se de analisar 

como se constituem as formas de agregação social ligadas à interação e à comunicação que os 

sujeitos sociais estabelecem na experiência social contemporânea através de relações de 

aproximação, distanciamento, identificação e pertencimento. É evidente que, nesse cenário, a 

análise da mediação culturalmente situada por instrumentos técnicos, torna-se muito relevante, tanto 

sociológica quanto epistemologicamente. 

A natureza interdisciplinar dos estudos sistemáticos voltados à prática de pesquisa dos 

agrupamentos humanos em Maffesoli se origina em complexas articulações de conceitos. Pode-se 

afirmar que existem duas premissas relevantes ligadas a tais idéias. A primeira delas diz respeito à 

necessidade de romper com modelos explicativos de formação universalista quanto aos processos 

de produção da cultura contemporânea. A segunda premissa vislumbra o surgimento de novas 

racionalidades, demarcadas pela presença do volativo, do imaginário, do mito e do que se constitui 

como efêmero nas tramas da interação social. Assim sendo, a socialidade e o tribalismo tornam-se 

conceitos fenomenográficos, através dos quais, com densidade teórica, Maffesoli, vai delineando o 

plano conceitual a respeito das formas sensíveis da vida social cotidiana.  

Nesse sentido, o conceito de socialidade ganha lugar de destaque nas discussões sobre 

comunicação, interação social e imaginário. A socialidade está situada dentro de um plano flexível 

de idéias, categorias e conceitos através dos quais são considerados os laços (afetivos e sociais), 

fundados numa teoria do vínculo social não-permanente. Em oposição às formas clássicas de 

agrupamento, de socialização ou sociabilidades, o conceito de socialidade maffesoliniana permite o 

estudo das formas elementares da vida social, sobretudo, na sua constituição primária: os impulsos, 

as emoções, os desejos de prazer dentro de uma estética afastada do formalismo moral e demarcada 

pela estética da estética, articulando mediante exercício ético a natureza coletiva e singular da 

experiência social. Assim sendo, é possível afirmar que a socialidade como conceito pode ser 

definido como construção fenomênica do estar-junto nas formações de coletivos autogerenciados e 

constituídos através do princípio de relação.  
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Nesse contexto, as análises sobre a noção de pertencimento e a noção de identificação 

tornam-se importantes. Para entender melhor esse conjunto de idéias faz-se necessário compreender 

o conceito de socialidade como aquele que materializa os vínculos sociais, observados nas festas, na 

aglutinação de atores sociais por desejos comuns partilhados. Maffesoli utiliza a expressão 

“relações tribais” para caracterizar a materialização do conceito de socialidade no campo das 

relações sociais. Por relações tribais se denominam as políticas de agenciamento e engendramento 

coletivo, instauradas entre os diferentes sujeitos, pertencentes a agregados sociais distintos, que 

produzem sentidos partilhados frente à espetacularização do corpo, à esteticização e à estilização 

das chamadas paixões grupais e coletivas. Porquanto, o conceito de socialidade, associa-se à noção 

de pertencimento e à noção de identificação, de modo a reconhecer nas relações sociais humanas o 

pertencimento como qualidade primeira do projeto revelador das práticas cotidianas, dado através 

da identificação. 

Consequentemente, o conceito de socialidade procura englobar análises sobre a dinâmica 

social, considerando a perspectiva hedonista, presente na figura dionisíaca das tribos sociais urbanas 

contemporâneas. Há nesta análise mudança de polaridade na qual o mito do pensamento 

progressista, a ênfase da dominação econômica mundial, a supremacia tecnocrática, revelam-se não 

mais como ideologias progressistas, mas, como objetos de natureza social que expressam as formas 

sensíveis da vida social cotidiana através de estados progressivos. A produção de sentidos 

partilhada pelos sujeitos sociais é intrínseca às suas relações com a comunicação estabelecida na 

experiência social com os Outros (alteridades ou Selves). Neste cenário, o prazer, a diversão, as 

emoções, as paixões e o erotismo criam fronteiras com o que Maffesoli denomina de enraizamento 

dinâmico. Lê-se:  

 

Enraizamento dinâmico, disse eu, na medida em que o “pressentimento, a 

consciência retencional”, os diferentes processos de reminiscência pelo menos nos 

permitem nos descobrir, nos inventar, fazendo-nos participar de um “Self” mais 

vasto, o da comunidade. Não se trata de um saber teórico, mas de uma vivência 

prática, a da experiência individual que se enraíza na experiência coletiva. Trata-se 

de uma espécie de instinto que funda a perduração societal nos usos e costumes da 

comunidade. (MAFFESOLI, 2004a, p. 116). 

 

De outro modo, o enraizamento dinâmico funda-se na premissa segundo a qual todo 

indivíduo depende da relação com outros indivíduos. Isto implica em afirmar que o campo social 

resulta de constante interação entre os atores sociais. Inquestionavelmente, quanto mais intensos são 

os vínculos e/ou laços sociais de identificação e de pertencimento, cresce a força das interações 
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sociais entre os sujeitos, de modo que o conhecimento de suas relações seja compreendido através 

dos conjuntos significativos de sentidos partilhados em diferentes cenários sociais. Por isso, a 

socialidade está ligada as relações sociais cotidianas, demarcadas pelo processo de comunicação 

intensiva através do qual as experiências do cotidiano humano tornam-se expressões banais, ligadas 

a força do presente, do instantâneo, parafraseando Maffesoli, fundadas sob o instante que se deseja 

prolongar.  

O conceito de socialidade remete a natureza do mundo social considerado o fruto de 

interação permanente de reversibilidade constante. Socialidade se instaura na experiência com a 

alteridade daquilo a que pertence e a que se identifica o sujeito social. Socialidade implica em 

experiência com o Outro, coletivamente produzida e culturalmente situada. O conceito de 

socialidade, pois, especifica-se pela análise das formas sensíveis da vida social.  Em tal perspectiva, 

engloba três mundos ou dimensões: a) o mundo das experiências e/ou relações dos contemporâneos 

(Mitwelt); b) o mundo das experiências e/ou relações dos antecessores (Vorwelt); c) o mundo das 

experiências e/ou relações dos parceiros (Umwelt). Note-se:  

 

(...) A temática da socialidade lembra que mundo social “taken for granted” (A. 

Schütz) pode ser entendido como sendo fruto de uma interação permanente, de 

uma reversibilidade constante, entre os diversos elementos do ambiente social, no 

interior dessa outra matiz que é o ambiente natural. (...) Numa tal perspectiva, o 

homem, senhor e ator de sua história ou da história social, dá lugar ao homem que 

“sofre a ação”, ao homem que se perde na massa (...). Daí vem, igualmente, a 

difusão do que se pode chamar de “um estética da recepção” (Jaus), a moda, o 

hedonismo, o culto do corpo, a preponderância da imagem, tornando-se as formas 

de agregações societais [implicando naquilo] que se pode chamar de “ as formas 

sensíveis da vida social”. (MAFFESOLI, 1998, p. 104-105). 

 

Para Maffesoli não existem relações individuais de natureza ostensiva que induzam ao 

fenômeno da refração da experiência social. Nesse sentido, as formas sensíveis da vida social são 

constituídas mediante agregação de códigos e negociação de símbolos que explicitam o mosaico da 

vida social. Assim sendo, a experiência social é sempre coletiva através da qual os vínculos sociais 

estreitam os processos de pertencimento e de identificação. Os vínculos sociais, pois, estão ligados 

às performances sociais dos sujeitos de tal modo que o erotismo e a epifania dos corpos traduzam a 

afinidade e a atração entre estados emocionais e afetivos como lugares de trânsito, prazer e 

intensidade da experiência.  Portanto, a obra maffesoliniana adquire relevância inconteste nos 

diversos meios de produção cultural.  

O conceito de socialidade se funda na compreensão epistemológica do cotidiano. Para isso, 

faz-se necessário que o pesquisador adentre nos fenômenos sociais em seus estados originários. No 
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livro O Conhecimento Comum (2007) Maffesoli aborda a importância da sociologia do cotidiano, 

destacando a relevância desse conhecimento empírico cotidiano que se apresenta nas variadas 

manifestações socioculturais dos atores sociais. Em outras palavras, é possível afirmar que esses 

espaços de interação intensa, espaços de saber-fazer, espaços de saber-dizer de modo singular, não 

podem ser mais desprezados nas ciências humanas e sociais. Daí a provocativa presença da 

socialidade enquanto empatia comunalizada.  

Por isso mesmo, o fenômeno da socialidade permite desenvolvimento do olhar em torno 

das aglomerações afetivas dentro das formas sensíveis da vida social. Nos seus estudos, Maffesoli 

prioriza uma abordagem compreensiva sobre como os agrupamentos humanos e os coletivos sociais 

estabelecem relações de pertencimento e de identificação em torno da música have, do futebol, das 

festas noturnas. O que importa para Maffesoli é compreender e/ou analisar os espaços freqüentados 

por muitas pessoas, suas lógicas e suas lógicas de formação. Nesse sentido, argumenta que o laço 

social não é unicamente contratual, formado na obrigação das normas e leis que tendem a ser 

utilitários e funcionais.  

Nesse sentido, são importantes os fenômenos de formas ritualizadas como esporte, música, 

o consumo, as revoltas e movimentos sociais espontâneos. Nestes cenários, a análise maffesoliniana 

volta-se aos fenômenos da interação e da comunicação mediados por uma ética e uma estética 

profana. Os significados da socialidade demarcam os sentidos próprios da sociedade 

contemporânea. Porquanto, uma estética da estética segundo Maffesoli faz parte do contexto 

formador da socialidade. Para o autor, trata-se de analisar a estética em seu sentido mais simples, 

quer seja pelo ato de vibrar em comum, experimentar coletivamente as sensações ou vivenciar 

ideais coletivamente partilhados. A compreensão de estética apresentada na sua obra nos direciona 

para os campos dos laços sociais, intensivamente demarcados pela presença dos afetos. Uma 

estética formada na constituição vigorosa do sentimento de pertença.  

Pensar numa estética da estética presume questionar as lógicas de uma moral strictu sensu. 

Isto é, a moral decreta os comportamentos, ela baliza as atitudes e caminhos previsíveis de atores 

sociais. A moral como categoria universal, rígida, pautada na lógica do dever-ser sempre presente 

nas relações sociais, abre espaços para uma ética, valorizando a comunicação e emoção coletiva. Ao 

contrário da moral, vista como dever coletivo, a ética torna-se muito mais relativa e depende 

exclusivamente das negociações grupais (Maffesoli, 2009b). Na sociologia maffesoliniana, se por 

um lado, a moral é acompanhante de uma ordem estabelecida, por outro, a ética se manifesta nos 

improvisos, sobressaltos dos períodos de partilha e efervescência. Nessa passagem da moral para 
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uma ética emergem as multiplicidades e/ou marginalidades. Marginalidade como processo de 

inserir os sujeitos sociais e suas experiências sociais volativas à margem da reflexão sociológica, 

desprezando-os enquanto objeto de pesquisa e como fenômeno cultural relevante cientificamente.   

A frivolidade, o jogo e a efemeridade dos laços sociais se tornaram objetos de pesquisa na 

sociologia maffesoliniana.  A análise de tais objetos provocou inúmeras inquietações, recusas, 

indignação epistemológica na comunidade científica. Para Maffesoli (2009b) a presença do jogo de 

imagens, a explosão de pequenos momentos festivos, a exacerbação dos corpos sociais, as 

preambulações diárias e o inconteste crescimento de espaços de lazer e entretenimento não podem 

ser observados como fenômenos irrelevantes da vida social. Ao contrário, são valiosos espaços de 

aparição da socialidade, onde se encontram a presença de transgressores afetivos e os aglomerados 

urbanos, midiáticos e planetários dispostos em redes de pertencimento por diversos cantos do 

mundo.  

Em Mistério da Conjunção (2009b), o autor vai pontuando os principais achados que dão 

vida ao conceito de socialidade. Com efeito, a superação da moral strictu sensu reforça os laços 

éticos enquanto espaços de diálogo sobre a imaginação e a ludicidade como espaços teatralizados, 

rememorando nas palavras de Maffesoli, “a qualidade de ser em conjunto” (idem: p. 26). Sendo 

assim, não se deve perder de vista o papel dessas qualidades na estrutura social. Enquanto 

significado da socialidade, pode-se destacar também a presença de um vitalismo poderoso. No 

âmbito dessa análise, o vitalismo postula a existência de uma criatividade popular, uma criatividade 

do senso comum, mesmo que seja uma criatividade instintiva, que serve de substrato para a 

diversidade da criação social. (MAFFESOLI, 2009b, p.14). Por isso, as situações sociais, os 

diferentes modos de vida dão expressão enunciativa de um vitalismo característico da estética do 

sentir, faculdade do sentir em comum.   

Sendo assim, no conjunto das discussões teóricas sobre o conceito de socialidade, o autor 

afirma que a emoção deixa de ser vista como sendo fenômeno puramente psicológico. A emoção 

torna-se uma poderosa estrutura antropológica que assegura uma unicidade estética, responsável 

pela sinergia social dos movimentos de formação tribais ou movimentos que aglomeram várias 

pessoas por identificação. Para Maffesoli (2009a) são nesses processos de organizações tribais que 

acontecem condensações e organizações mais ou menos efêmeras que comungam valores 

minúsculos e, num balé sem fim, chocam-se, atraem-se e repelem-se numa constelação de 

contornos mal definidos e totalmente fluidos. Por isso mesmo, como significado importante da 

socialidade, a aglomeração de sujeitos sociais em tribos permitem cruzar microvalores éticos, 
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religiosos, culturais e sexuais
12

. São nessas organizações não muito bem aparentes de contornos 

morais, e ricas em vitalismo onde residem atrações de sensibilidades, o desejo de estar-junto e a 

atividade comunicacional que assume um valor de grande importância na configuração das 

micropolíticas originárias da socialidade.  

Sendo assim, ao se referir à socialidade, nota-se o deslizamento das lógicas de identidade 

pautada pela individualidade para as lógicas de identificação, assegurando o papel dos sujeitos 

coletivos nas formações societais contemporâneas. De pronto, pode-se destacar que os fenômenos 

que orientam os significados da socialidade causam diversas incertezas por sua natureza múltipla e 

difusa. Os elementos da socialidade, os festejos musicais, a aglomeração de sujeitos pelo futebol, o 

jogos de sentimentos hedonistas e sexuais e, nesse conjunto a aglomeração de usuários de jogos 

eletrônicos, postulam-se como formas sensíveis da vida social, mediante as quais o prazer de estar 

junto, o desejo grupal, o sentimento de pertença geram o tribalismo.  

O tribalismo contemporâneo como fenômeno social surge com a ambígua valorização da 

racionalidade moderna técnica operante. Os últimos anos do século XX são demarcados 

principalmente pela solidão e pelo individualismo dos sujeitos sociais, inversamente proporcional à 

quantidade de relações virtualmente constituídas através das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação ligadas à Internet. Porém, outro fator torna-se elemento decisivo para o emprego do 

conceito de tribalismo.  

Trata-se da passagem da sociedade organizada na pólis
13

, modelo clássico das cidades 

demarcado pelo homem político para a estrutura da thiase
14

, referente à figura dionisíaca. Para 

Maffesoli (2006), se por um lado, na pólis as associações eram contratuais, racionais, ou seja, o 

social estava estruturado na finalidade própria de sua consistência, por outro, na thiase a dimensão 

afetiva e sensível da vida social ganha destaque. Essa dimensão estrutural centraliza-se em 

agregações sociais de todas as ordens: são tênues, efêmeras e de contornos indefinidos. Para se 

compreender o significado do termo tribalismo é mais bem compreendido quando associado às 

práticas sociais da juventude contemporânea. Lê-se:   

 

Sim, é preciso compreender a energia das jovens gerações. E isso não porque há 

um “juvenismo” no ar, como o fazem com desdém os jornalistas apressados. Mas 

                                                 
12

 No sentido de pulsão sexual como força motriz do desejo e da realização consciente e inconsciente do prazer e/ou 

desprazer. 
13

 A pólis (πολις) - plural: poleis (πολεις), modelo de organização das antigas cidades gregas. 
14

 Explicação conceitual feita por Michel Maffesoli, levando em consideração a formação de “agregados sociais” não 

mais pautada nas lógicas contratuais modernas. Tem seu fundamento na mitologia grega, onde os Thiasos (sátiros e 

menâdes) que serviam a Dionísio cujas associações ocorrem por atração fusional, afetiva, corporal e etc.   
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sim porque, quer se queira ou não, são elas que elaboram os valores sociais em 

gestação. São elas que, igualmente, irão vivê-los. Certos mortos-vivos não querem 

ver na juventude uma categoria sociológica operacional. E com razão. Ela 

transgride, e muito, os preconceitos teóricos que lhes servem de análise. Esse 

vitalismo juvenil não é característica de uma faixa etária. Ela, é para citar 

Dürkheim, uma “figura emblemática”, ou seja, um totem em torno do qual 

conscientemente ou não, a sociedade se agrupa e estrutura. (MAFFESOLI, 2009a, 

p.20-21). 

 

O tribalismo é entendido como a característica cultural que reúne os indivíduos por grupos 

de identificação, baseado mais em escolhas compartilhadas do que na concepção moderna de 

identidade (Maffesoli, 1996; 2001 e 2005b). A presença, a telepresença através de computadores, as 

redes sexuais, redes solidárias, redes de usuários dos jogos eletrônicos, encontros esportivos e 

musicais indicam o ethos dessa formação. É na apreensão desses quadros de configuração social 

que é encontrada a relevância no estudo do efêmero e do fenômeno denominado “tribalismo” por 

Michel Maffesoli (2007b). Pode-se dizer que os diversos modos estilizados de interação social, 

presentes na cultura dos jovens contemporâneos, produzem-se em meio ao espaço tensivo dos 

imperativos normativos e morais. Nesse cenário, os valores morais, típicos do humanismo clássico, 

são conclamados a todo instante pela sociedade, resguardados como “herança” que se carrega como 

fruto de paradigmas sociológicos que orientam toda uma forma de sentido e de interpretação 

baseada num pensamento clássico, racionalista e universal. 

Para Maffesoli (2007b) o tribalismo contém os elementos da fragmentação, da efemeridade 

e do hedonismo. É importante destacar que nesse referencial teórico as formas de identificação 

remetem ao processo interativo dos diversos atores sociais e seus elementos ontológicos (uns se 

sobressaindo sobre os outros), cuja expressão mais fiel à teoria de Maffesoli é a denominada 

organicidade performática (idem: p. 315). Nestes termos, interessa entender a presença de corpos 

tribais no sentido de carnalidade de tais performaces. A organicidade performática implica em 

busca pela superação e acionamento da espetacularização: a tendência de adotar comportamentos, 

adquirir objetos simbólicos, assumir posições ideológicas e abandoná-las com espírito hedônico, 

tribal, efêmero e portador de outros códigos de moral que causam aos ocidentais cartesianos, 

pânico, horror e asco. 

Em seu livro A parte do diabo (2004a), Maffesoli comenta sobre o processo de 

fragmentação da vida cotidiana. Porém não significa dizer que existe um retorno aos alicerces da 

individualidade. O autor analisa a fragmentação nos movimentos tribais como via de intensa 

multiplicidade que os atores sociais podem exercer nas teatralidades cotidianas. De outro modo, é 



66 
 

possível identificar nesse movimento de fragmentação tribal e multiplicidade de ações, a unicidade 

do sujeito contemporâneo que ultrapassa os limites estabelecidos contra os poderes instituídos, 

contra as imposições pedagógicas e os subterfúgios das certezas ideológicas. O indivíduo, tal como 

pensa Maffesoli, nas inúmeras ambiências que envolvem a interação, o sentimento e o prazer é 

múltiplo, escapando os limites rígidos de uma sociedade moderna. 

 

Talvez devamos enxergar nisto a fonte desse conflito estrutural de que está 

impregnada a vida social. Conflito no interior de si mesmo, conflito contra si. 

Crisol da luta que, no fim das contas, nos une ao outro. Philia e neikos. Amizades e 

inimizades, intimamente ligadas, são forjadas numa forma comum. É um estado 

natural de humanidade, este bellum omnium contra omnes, a guerra de todos contra 

todos. Não tem sentido negar a sua importância. São muitas as análises que 

contatam. Raras são as que, lucidamente, mostram-se capazes de estabelecer sua 

genealogia, e de afirmar suas consequências. (MAFFESOLI, 2004a, p. 114). 
 

 

Em todo caso, o tribalismo e os corpos tribais funcionariam como componentes anárquicos 

numa cultura universalizante.  Tribalismo seria como estratégias que dispõem aos atores sociais 

distintos a possibilidade de identificar-se e sobressair-se em seus grupos sociais com a marca da 

singularidade que se multiplica a cada negação dos traços constituídos coletivamente através da 

identificação e do distanciamento. Toda a realidade complexa desse novo cenário coloca à 

disposição novas ferramentas conceituais que fazem surgir outras direções, novas paragens, novas 

linguagens, novos embates.  

O tribalismo é a desindividualização (Maffesoli, 2006). Isto representa o declínio do 

indivíduo caracterizado pela sociedade de massas. Emerge a noção de pessoa, ligada ao outro, ou 

ainda, que está em constante processo de religação, de comunhão, a partir da e pela socialidade, 

pois as relações constituir-se-ão em possibilidades das pessoas evoluírem através de uma 

experiência individual ou coletiva, através de novos saberes, de novas identificações, oriundas da 

socialidade.  

As tribos contemporâneas são formadas na marginalidade tribal de costumes de seus 

participantes. Essas agregações sociais são compostas pelo sentido partilhado entre os membros da 

tribo. Tal sentido se apresenta através de um vínculo não explícito, raramente formalizado. A 

linguagem, a comunicação como já foi mencionado nesse trabalho, atuam como potências que 

ritualizam a existência da vida social que espaça a ordem da racionalidade instrumental, formando 

assim, multiplicidades de rituais.  
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Por isso, especificamente a cultura juvenil, tal como toda organização in statu nascendi 

fascina os sociólogos como afirma Maffesoli. Pois, as relações ainda não estão fixadas, bem como 

são flexíveis às estruturas sociais que lhes dão forma.  As tribos metropolitanas segundo o 

pensamento maffesoliniano se fundam de uma vitalidade ou cultura informal e aos poucos é 

determinada pela proximidade das redes de amizade, multiplicadas no cotidiano das grandes 

aglomerações. Em relação à vitalidade, lê-se: 

 

(...) a vitalidade de que se falou é feita desse formigamento, dessa agitação que une 

o arcaico e o contemporâneo, da aceitação, das imperfeições e da espiritualidade 

mais elevada, da razão mais sofisticada e da celebração dos corpos, dos pelos, da 

pele ou dos humores. (MAFESSOLI, 2009a, p. 90). 

 

 

Assim, a estrutura associativa, clássica, contratual torna-se obsoleta. O ideal comunitário das 

tribos pós-modernas repousa sobre o retorno de uma sólida e rizomática solidariedade orgânica. 

(Maffesoli, 2010a, p. 52). As velhas tribos se atualizam, ganham novos contornos, ou que posso 

chamar de novas ambiências fortalecidas graças às diversas redes eletrônicas, com destaque, as 

redes dos usuários dos jogos eletrônicos. Por isso, experimentar o ideal comunitário nos espaços de 

relação dos jogos eletrônicos é fazer parte de um estar-junto partilhado, pode ser na forma de 

grupos de usuários, de clãs por interesses afins que testam seus limites, guerrilhas e paixões através 

de falas, olhos, vozes e sensações. Nas tribos contemporâneas, ou redes de amizade, a religação é 

vivida por si só, não consiste em um projeto racional, estruturado em alicerces morais pré-

concebidos. Maffesoli aponta como exemplo dessa nova forma de agregação as comunidades 

estimuladas pelo uso da Internet, onde o âmbito do efêmero ganha lugar de destaque. As 

tecnologias interativas digitais, os sites de relacionamentos e redes sociais se tornam importantes. 

Myspace, Facebook e outros permitem aos internautas tecer vínculos, trocar idéias e sentimentos, 

paixões, emoções e fantasias. (Maffesoli, 2010a, p.53).  

Contudo, as relações empáticas (simpáticas ou antipáticas) dentro das formas sensíveis da 

vida social relevam um mundo complexo. A socialidade é de natureza eletiva, pois, coloca os 

sujeitos sociais em contato direto com a alteridade reversível do mundo social. Logo, as relações 

empáticas baseiam-se em processos de atração e de repulsão regulados por escolha e identificação 

de sentidos partilhados entre os sujeitos sociais. É esse movimento realizado constantemente por 

inúmeros jovens nas suas atividades cotidianas que Maffesoli denomina de socialidade eletiva. 

Para Maffesoli a socialidade eletiva em sua fundação é intimista, pois, estrutura os laços sociais e 
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forma os espaços comuns a todos. Os laços sociais são criados no interior das redes de relações 

sociais.  

Nessa estrutura de rede os vínculos sociais, a identificação e o pertencimento social vão 

traçando o estratagema da socialidade. A materialidade do conceito de tribalismo se funde na ajuda 

mútua e na sua perspectiva orgânica. Nesse caminho as lógicas das redes reestruturam os 

significados da vida social, coletiva, partilhada. Lê-se:  

 
Não é impossível imaginar que, em paralelo ao desenvolvimento tecnológico, o 

crescimento das tribos urbanas favorece uma “palavra informatizada”, revivendo os 

rituais da antiga Ágora. Não se estaria mais, como ocorreu quando do seu 

nascimento, diante de perigos do computer macroscópico e desconectado das 

realidades próximas, mas ao contrário, graças ao micro ou à televisão por cabo, 

mergulhamos na difração ao infinito de uma oralidade disseminando-se de próximo 

em próximo. O sucesso das tecnologias informáticas de contato deve ser 

interpretado nesse sentido. Educação, tempo livre, trabalho em parceria, cultura, 

enfim, a comunicação é induzida por esse processo de estrutura em rede com todos 

os seus efeitos sociais. (MAFFESOLI, 2009a, p. 88-89).  

 

 

2.2 O jogo como objeto de socialidade 

 

Na sociologia maffesoliniana outro elemento importante é a discussão sobre os jogos 

sociais como objeto de socialidade. Nesse contexto, a dimensão lúdica, hedonista e sensível das 

formas sociais é exaltada como objeto relevante para as ciências sociais. Por isso, a ludicidade é 

analisada como expressão fecunda da socialidade. A ênfase à imagem como objeto integrante desse 

processo é, ainda, bastante acentuada por Maffesoli. É nesse sentido que na obra maffesoliniana é 

possível encontrar aproximação entre o lúdico e a socialidade, através do elemento “imagem”. Para 

o autor a imagem foi completamente secundarizada no cotidiano da sociedade moderna. A imagem 

tornou-se uma espécie de luxo supérfluo para alguns momentos de lazer, estritamente demarcados 

pelas formações normativas. Na sociedade contemporânea a aparência ganha valorização 

incontestável no cotidiano das vidas humanas.  Para Meffosoli (2009b) o ludismo é uma grande 

potência do que denomina de socialidade. O retorno do lúdico e suas formas de prazeres remontam 

novas formas de relação entre os sujeitos sociais, novos modos de compartilhamento, o retorno ao 

elemento mito-poético da teatralidade. Por isso, o lúdico é uma maneira da sociedade se expressar. 

Note-se:   

 
Pode-se até lembrar, antes de apresentar alguns aspectos estruturais que o jogo é 

totalmente independente de julgamento moral ou normativo. O jogo, nas suas 



69 
 

diversas manifestações, não é nem virtuoso nem pecador, é a expressão bruta ou 

redefinida de um querer viver fundamental, de um fluxo vital que não deve nada à 

ética ou a lógica. (MAFFESOLI, 2009b, p. 47). 

 

 

O jogo como fenômeno típico da socialidade apresenta algumas características. 

Primeiramente, sua formação está ligada as formas de artificialização. Segundo, o jogo, situa o 

campo da simulação como espaço lúdico, e, por fim, o jogo toma vida no processo constante de 

retroalimentação da atualização e esgotamento dos sentidos que são partilhados em seus enredos. É 

interessante notar que mesmo sendo o jogo uma potência social inquestionável, onde são 

formados/gerenciados inúmeros sentidos, ele ainda é estranhamente ignorado pela sociedade.  

Sendo assim, Maffesoli pontua como sendo importantes, os movimentos cotidianos que ligam os 

espaços de simulacros às experiências sociais. Mesmo sendo o simulacro impenetrável por sua falta 

de sentido, consegue abrigar modos efervescentes de ligação entre o mundo e os homens. Daí a 

afirmação de que o jogo é parte significante da socialidade, como fenômeno ritualizado situa o sério 

e o lúdico como sendo momentos equivalentes. Lê-se:  

 
O jogo, sob todas as suas formas, como as suas modulações rituais, lembra que a 

existência não se divide, que não há uma graduação de importância, uma hierarquia 

de valores, ou antes, que assim é, está-se diante de mais um avatar do jogo. Não se 

pode dizer que a vida social é regida por um fenômeno importante, por exemplo, a 

produção, tendo por recompensa algumas fatias de segunda ordem, a cultura, a arte, 

etc. Tal simplismo não se sustenta mais. A reflexão sobre a eficácia do imaginário 

está aí para provar isso. (MAFFESOLI, 2009b, p. 51) 

 

É inútil considerar os jogos como sendo elementos de importância secundária. 

Especificamente quanto aos jogos eletrônicos, é instigante observar seus espaços ritualizados, 

atribuindo importância aos significados que são partilhados por seus usuários. Nas suas teias de 

socialidade, há sempre espaço para o criativo e as múltiplas situações do cotidiano. Para Maffesoli o 

jogo é a expressão dessa quitação, fazendo com que todos os atos da vida cotidiana tenham o 

mesmo valor. Ainda nesse caminho, segundo Maffesoli o jogo não se caracteriza mais como uma 

simples atração individual. O desejo pela competição, vontade de simular, a vertigem, o ataque, 

defesa, ritual delirante dos jogos, exprimem o espetáculo da comunhão de sujeitos em totens de 

prazer. Os jogos são fenômenos do mundo partilhado, pede a presença de um segundo sujeito. 

Dessa forma, o lúdico não é divertimento privado, mas fundamentalmente efeito e conseqüência de 

aglomerações da socialidade em ato. 

Vale ressaltar que esse momento de entretenimento e diversão passa a ser idealizado pela 

obrigação moral, quando o imperativo categórico do dever-ser realiza a função de estigmatizacão da 
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estética. Por outro lado, as experiências com os jogos eletrônicos garantem primordialmente uma 

recusa aos apelos normativos, fazendo desse espaço/tempo um lugar demarcado pelo gosto do 

prazer, o momento de presente, a encarnação do trágico, onde se destaca o aspecto complexo da 

vida social e a sinergia do vários elementos formadores da socialidade. À medida que são esboçados 

os alicerces teóricos para compreender os espaços de interação criados através dos jogos 

eletrônicos, é notório seu caminhar na contramão do moralismo clássico em detrimento ao gosto 

estético, ao assentamento da vida cotidiana. Como afirma Maffesoli (2009b), a temática do 

dionisíaco retorna a cena das relações entre os sujeitos sociais, incorporando o gosto pelo sensível 

numa estrutura de afetos global. Nesta perspectiva, trata-se do ressurgimento de ímago-mundo no 

qual, através da exploração publicitária, pela difusão dos videotextos ou das imagens de televisão, a 

sensibilidade coletiva está cada vez mais forte e expressiva. 

Em Saturação (2010b), Maffesoli analisa a inversão de polaridade pela qual a sociedade 

vem passando ao longo dos últimos anos. Mudanças sociais, antropológicas com ênfase na 

produção cultural dos sujeitos contemporâneos. Atores sociais, sensíveis às novas sensibilidades 

ecológicas ou como descrever o autor participes de uma nova ecosofia, onde retomam o convívio 

com seus pares, sentimentos e desejos. Segundo o autor, esse movimento circunscreve uma lógica 

contrária das domesticações institucionais de que tanto falava Michel Foucault ou ainda de forma 

bastante diretiva contra todo e qualquer processo de curialização dos costumes, gestos, 

sentimentos, dos quais à educação o faz bem. Pode-se então compreender e efervescência mais ou 

menos violenta com um sobressalto ecológico capaz de dar nova consistência, de revitalizar o 

simbolismo fundador, lembrando o aspecto emocional turvo, afetual, que dirige todo estar-junto 

vivo. (Mafessoli, 2005b, p. 77). 

Nesse ínterim, cresce uma nova lógica de estar junto. O chamado estar-junto à toa 

circunscreve a premissa do estar junto hic et nunc: aqui  e agora. O antigo estar junto polarizado 

pela constituição entre o par moral e político cede lugar para outro tipo de polarização que articula a 

força do hedonismo e a estética. Esse fenômeno ganha espaços inimagináveis nas tramas dos jogos. 

Desde os jogos de tabuleiro até os jogos eletrônicos do gênero online, são gerenciadas tribos 

coletivas, surgidas da vontade e desejo de estar juntos numa jogada, narrativa ou trama de 

estratégia. Desse modo, Maffesoli divide em três momentos a formação do homem. Primeiro, 

aborda o nascimento do homem economicus, nascido da Grécia. Em segundo, o crescimento do 

homem politicus e por ultimo (re) nascimento do homem astheticus na sociedade contemporânea.  
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Para Maffesoli (2009b), o paradigma estético é o instrumento que permite compreender os 

processos cotidianos que religam as ações, os sentimentos específicos do tempo moderno. Para o 

autor, tudo aquilo que tem ligação com o presenteísmo, no sentido da oportunidade, tudo que 

remete à banalidade e à força agregativa, ou seja, a crescente valorização do carpe diem encontra, 

na matriz estética, um ponto de finalidade e de ancoragem. Assim sendo, a religação estética do 

homem contemporâneo prioriza o cultivo do sentimento de hedonismo como um valor transversal. 

O hedonismo do grego hedonê que significa prazer, vontade, pode ser encontrado nos variados 

espaços da sociedade, mudando conforme as influências que os sujeitos sociais recebem, quer seja 

dos meios econômicos ou dos valores culturais.  O gosto pelo prazer como bem supremo da vida 

humana pode ser encontrado de forma estilizada nas ações dos coletivos humanos ou nas tribos das 

quais se refere Maffesoli. Sua importância atravessa os eventos diários, onde são partilhados 

códigos, símbolos e afetos. Ao modo que se constituiu um romance da socialidade, que escapa 

sobremaneira ao utilitarismo estilizado da modernidade.  

Dessa forma, a estética de inspiração maffesoliniana fundamenta análises relevantes nos 

espaços e narrativas onde os usuários dos jogos eletrônicos transitam. Momentos de vivência em 

comum que exprimem o poder do tempo imóvel e o prazer do instante eterno. Para Maffesoli 

(2006) o neotribalismo foi se inscrevendo a margem da história em marcha. Longe da história moral 

ou política o tribalismo contemporâneo, assume o momento histórico da pós-modernidade, 

retomando a sensibilidade e incorporando a sua multiplicidade os fenômenos da catástrofe, da 

incompletude e do heterogêneo. É nessa ambiência que os jogos eletrônicos residem. Retomam os 

espaços de entretenimento individual, quando podem ser simulado com ajuda de uma máquina ou 

nos espaços de trânsitos de sentimento coletivos, onde co-habitam todas essas qualidades e 

fenômenos. Portanto, não apenas é possível identificar o jogo como objeto de socialidade pela 

assunção do hedonismo, como também, relacionar tais dimensões, de uma estética da estética, aos 

jogos eletrônicos como objeto de socialidade eletiva. Por fim, torna-se relevante distinguir entre o 

conceito de socialidade e o conceito de sociabilidade para que se compreenda melhor a categoria do 

hedonismo no conjunto dessa discussão.  

 

2.3. Sociabilidade, Socialidade e Hedonismo 

 

Os conceitos de sociabilidade e de socialidade parecem estar inscritos numa mesma lógica 

explicativa, mas diferem quanto a especificidades programáticas. Por isso mesmo é importante 
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situar o que os difere como conceito. Desse modo, o conceito de sociabilidade é frequentemente 

utilizado para situar todo e qualquer tipo de experiência direta surgida da relação homem-mundo, 

guidão pelo referencial da razão moderna. O conceito de sociabilidade se naturalizou a tal ponto, 

talvez por ter ressonância maior dentro do pensamento moderno nas várias ciências. Em 

contrapartida, para compreender o termo “socialidade”, oriundo da sociologia de Michel Maffesoli, 

é necessário compreende-lo como elemento de natureza ambígua, oposto à ideia racional 

predominante na ciência moderna.  

Nesse sentido, os momentos de frivolidade e a teatralidade das relações sociais grupais 

como expressão do modo de vida urbano são objetos de socialidade. Todo e qualquer agrupamento 

humano que se concretize através da “identificação” impelida por fugacidade engendra-se pelas 

nuances da socialidade. Em tais espaços-territórios os sujeitos sociais identificam-se e repulsam-se 

nos ambientes aos quais se sentem atraídos. Émile Dürkheim (1858-1917)  ressalta a importância da 

análise de elementos imateriais que favorecem a “comunhão das consciências” dos atores sociais 

pertencentes a determinados agregados sociais que ele mesmo denominou de “clãs”. Nesse interim, 

Dürkheim chama atenção para a não centralidade das ações nesses grupos dentro da análise 

sociológica, pois, os sujeitos sociais adotam uma postura nômade. Para Maffesoli, as ambiências de 

socialidade  o que mantém vivos os movimentos de atração, repulsa, vida e mortes de grupos e clãs 

é justamente a transfiguração dos sentidos que os sujeitos sociais produzem e escolhem para mediar 

a extensão dos envolvimentos com os objetos da vida social. 

Por isso mesmo, a sociabilidade como categoria de análise se situa no campo explicativo 

racional cujos esforços práticos conservam as velhas lógicas de regas, valores, racionalidade e 

moralidade. Além do mais, persiste em analisar a sociedade através das epistemologias da 

identidade. Sendo assim, quando há referências à sociabilidade existe a percepção segundo a qual os 

agentes sociais estão imersos no ambiente que evoca o universalismo, o individualismo e a 

racionalidade moderna operante. Nesse contexto, os referenciais teóricos que se propõem observar o 

universo das interações humanas, mediadas ou não por instrumentos tecnológicos como os jogos 

eletrônicos, por exemplo, utilizam-se do conceito de sociabilidade sem ao menos delimitar as suas 

nuances paradigmáticas. Incorre-se, pois, em difícil inserção no campo da pragmática social quando 

os termos “sociabilidade” e “socialização” (seja da criança, seja do jovem, seja do adulto) 

estabelecem fronteiras porosas de lógicas explicativas consensuais ou não sobre os fenômenos da 

aprendizagem social e da mediação. Sociabilidade e socialização se efetuam como conceito 
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recorrente no uso comum das produções brasileiras
15

 de modo concreto girando em torno da defesa 

da multiplicidade moralista, indutora e refém de uma imagem perdida a ser recuperada: o ideal de 

sociedade cidadã, racional, progressiva e funcional.  

No livro o Ritmo de Vida (2004b), Maffesoli descreve sobre os espaços nos quais os 

sujeitos sociais formam agregações coletivas instauradas através de sentimentos. Para isso, o autor 

destaca o crescimento de coletivos que não mais se baseiam na ideia do eu isolado, passando 

segundo as suas análises a emergir em selves, através dos quais o corpo social torna-se metabolismo 

vivo. As contribuições de Maffesoli sinalizam o declínio do individualismo, a superação do 

egocentrismo, considerados elementos de uma tradição ocidental muito forte. Para ele, estão 

ocorrendo mudanças de grande envergadura no cenário social, destacando-se desde a negação do 

individualismo e suas formas de representação até o fortalecimento das relações coletivas baseadas 

nos princípios de uma osmose social. 

O termo osmose social aparece na teoria maffesoliniana quando se refere à aprendizagem, 

interação, troca e regulação de interesses ou códigos partilhados entre os sujeitos. Quando se fala 

em sujeito situado no campo social é importante destacar o processo de interação, pois, uma 

sociologia do cotidiano, preocupa-se com os processos que são formados e/ou gestados nessas 

relações do mundo dos contemporâneos (Mitwelt), o mundo dos antecessores (Vorwelt) e o mundo 

dos parceiros (Umwelt). Nas palavras de Maffesoli, o tempo presente é o tempo de deixar-ser em 

contato com as labilidades das coisas e de objetos. As agregações e efervescências sociais em 

alguns casos podem causar certa estranheza, “(...) mas nem por isto deixam de dar testemunho de 

um conhecimento especifico, concreto, intuitivo, aquém ou além da razão, que certamente está na 

própria base do estar-junto original”. (MAFFESOLI, 2004b, p. 108). 

Em No Fundo das Aparências (1996), Maffesoli traz à tona uma série de explicações que 

ajudam melhor compreender as diferenças conceituais que separam os conceitos de socialidade e de 

sociabilidade. O conceito de socialidade vislumbra uma nova forma de estar- junto. Se com apoio 

da sociabilidade o indivíduo conseguia situar-se numa sociedade por meio dos contratos sociais, leis 

e racionalização da vida cotidiana, com a socialidade, essas estruturas se tornam mais fluidas. O 

território discursivo que compreende o conceito de socialidade visa expurgar os sentimentos 

moralistas de tal modo que o espírito dionisíaco se externalize em meio às relações sociais mais 

específicas: os agregados sociais contemporâneos.  

                                                 
15

 S Cf. Pereira (2002), Ferreira (2006), Vaz (2005), Lucas (2005), Duarte (2005), Cruz (2007), Barcelos (2010), 

Grigorowitschs (2007), Barbosa (2007). 
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Nesse sentido, Maffesoli afirma que a lógica da identidade como parte do individualismo é 

no mínimo uma figura inteiramente relativa. Leva-se em consideração que o estar- junto da 

socialidade é uma forma de identificação para contrapor a lógica da identidade, associada ao 

conceito da sociabilidade. No pensamento moderno a identidade estável é garantia por si mesma e 

se sustenta pela defesa à socialização dos sujeitos sociais.  Nesse caminho, a socialidade e a lógica 

da identificação são assim compreendidas: 

  

A pessoa (persona) representa papéis, tanto dentro da sua atividade profissional 

quanto no seio das diversas tribos de que participa. Mudando o seu figurino, ela 

vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o 

seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do theatrum mundi (MAFFESOLI, 2006, 

p. 133).  

 

Nesse contexto, o prazer sentimental (erótica), o reino das aparências, a transfiguração do 

mundo real e a pregnância da imagem, demarcam a passagem da identidade à identificação. O eu 

individual, figura presente na compreensão da identidade, torna-se frágil à medida que os 

indivíduos se formam e só podem ser definidos nas multiplicidades e interferências que estabelecem 

com o mundo a sua volta, com os objetos e com as redes de partilha.  

A sociabilidade, tal como a identidade teológica presume uma realidade normativa e 

individualista. Não é à toa, que os conceitos de classe, as categorias socioprofissionais do indivíduo 

utilizam o ideal identitário. Em contrapartida, a socialidade analisa o eu, como fluxo de forças 

biunívocas que se relacionam entre si como totens de alteridade. Para Maffesoli, a sociologia 

clássica tem uma enorme dificuldade de analisar as manifestações das identificações 

contemporâneas, a exemplo, das manifestações publicitárias, das produções televisivas que 

assumem proporcionalidade grupal, emocional e de frivolidade ímpar. Note-se: 

Isso não acontece sem lembrar a sensibilidade barroca que justamente colocara a 

tônica na instabilidade, na mobilidade, na metamorfose dos diversos elementos que 

compõem um dado conjunto (pictural, arquitetural, escultural. Esse barroco não 

está mais, hoje em dia, acantonado à arte strictu sensu, mas antes determina um 

ambiente especifico feito da religiosidade e da fusão no todo. É isso o que pode nos 

incitar a ver a lógica da identidade substituída por uma lógica da identificação em 

vias de elaboração. (MAFFESOLI, 1996, p. 349). 

 

O conceito de hedonismo, pois, tem origem nesse cenário de reflexões. Hedonismo está 

associado à figura de Dionísio, deus grego associado aos ciclos da vida, às festividades, à alegria e à 

partilha comum aos rituais e à teatralidade. Esse conceito na obra de Maffesoli se instaura desde 

seus primeiros escritos. Por isso, é sem sombra de dúvidas, uma passagem importante na 

compreensão do seu pensamento. A figura do Dionísio, segundo Maffesoli, na sociedade 
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contemporânea está relacionada aos eventos esportivos, musicais, jornalísticos, as revistas etc. No 

contexto histórico onde nasceram as compreensões sociológicas do autor, a sociedade tecnológica 

ainda prometia muitos avanços. O autor se mostra um espírito inquieto, por exemplo, aos 

desdobramentos das tecnologias informáticas da vida da sociedade e na formação dos laços e 

interações sociais. É nesse caminho que Maffesoli afirma que seria necessário observar detidamente 

as variações pós-modernas do Dionísio.  

No livro A Sombra de Dionísio (2005a), uma das principais obras desse autor, encontra-se 

uma fecunda análise conceitual sobre o hedonismo. Segundo o autor trata-se menos de uma teoria, 

uma junção epistemológica de pensamento do movimento que largamente vivido na existência 

cotidiana. Para tanto, o orgismo faz parte da estrutura essencial em todas as formas de socialidade e 

alteridade. Para isso a figura do Dionísio, considerado o Deus de múltiplas faces, relativiza as 

experiências sociais, inserindo nas experiências cotidianas entre os atores sociais sempre a presença 

de formas eróticas de prazer. Para Maffesoli, a história do homem pautada no princípio da 

individuação apresenta sinais que apontam seu falecimento.   

Na teoria maffesoliniana não é a toa que palavras como individualismo e social são 

amplamente debatidas. Por exemplo, o social relacionado ao tipo de solidariedade mecânica perde 

sentido, à medida que ressurgem solidariedades orgânicas e/ou socialidade. As variações dos 

Dionísio na contemporaneidade assumem o retorno da cultura do sentimento, o contagio afetivo e 

os fenômenos emocionais de natureza interativos e não integrativa ganham destaque. Segundo 

Maffesoli a transfiguração do político se completa quando as ambiências emocionais, interativas e 

lúdicas são como tônicos de sentido na estrutura social. 

 Os espaços de pertencimento que povoam as dinâmicas da cultura digital denunciam a 

perda do individual em relação a um sujeito coletivo, formado pelas redes de interação. O coletivo 

que satisfaz os anseios do bem estar em comum, imitando a desordem e o caos através da confusão 

de corpos, “o mistério dionisíaco funda periodicamente uma nova ordem, e sublinha também a 

preeminência do coletivo sobre o individualismo e seu correlato racional, que é o social” 

(Maffesoli, 2005a, p. 16).  

Nesse sentido, o hedonismo como valor transcendental e suas modificações pode ser 

observado em diferentes espaços (agregações societais) variando quando aos critérios de classe, 

cultura e etc. Não poderia deixar de destacar a relevância dessa figura importante da sociologia 

maffesoliniana nas experiências de imersão dos sujeitos sociais nos jogos eletrônicos. Essa 
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ambiência tal como outras formas de interação, ritualiza a presença do hedonismo, a importância da 

imagem, o erotismo dos personagens e tramas sentimentais que pululam os sentidos. Note-se: 

 

Atitude amoral, se é que há, que não se une tanto a um projeto de realizar, quanto 

as situações, bons momentos vividos pelo que são, e dos quais esperamos obter o 

máximo. Atitude amoral da qual encontramos signos precursores ou formas 

paroxísticas em certos místicos, poetas, ou teóricos que pretendem ser, antes de 

tudo espíritos livres... Por essa óptica, convém apreciar os diversos excessos 

juvenis, que sucedem ao que não era senão atributo de um vanguardismo boêmio, e 

cujo retorno por ser considerado como o de Dionísio, a quem a mitologia chama, 

entre outros de “barulhento” Música tonitruante e bárbara, corridas de carro, ruídos 

sem razão nem objetivo preciso, transes esportivos, são inúmeros os 

desdobramentos que a moral reprova. Mas não deixam de ser moeda corrente na 

vida das nossas cidades. (MAFFESOLI, 2003, p. 88-89).  

 

 

Por conseguinte, analisar a presença do prazer nos eventos cotidianos em ambiência como 

os jogos eletrônicos é trazer à tona a aparição fenomênica dionisíaca. Os jogos (eletrônicos ou não) 

constroem-se como rituais que remetem ao prazer íntimo da amizade e aos prazeres coletivos. 

Como nos afirma Maffesoli nesse ritual dos jogos não deixam de existir as regras e rituais ao que 

chama de “uso dos prazeres”.  Em tal perspectiva, os jogos eletrônicos possibilitam a imersão e o 

contato direto com experiências de natureza corporal (o corpo é um objeto que possui a dimensão 

estética, ética, técnica, econômica, política e cultural) de modo que o reencontro com os prazeres 

coletivos são ritualizados. Nestes casos, o jogar consiste em estabelecimento de vínculos cuja 

dinamicidade explicita o caráter hedonista dos sujeitos sociais envolvidos em processo de interação 

comunicacional mediatizada pelos jogos eletrônicos. 

Quanto ao hedonismo como conceito é possível explorar toda essa vivência amoral de 

natureza ética, sensível e imaginativa das formas sensíveis da vida social. Isso implica em afirmar 

que “os códigos, muitos estritos que regem a vida das práticas juvenis contemporâneas, são causa e 

efeito de outro ritmo social, feito intensidade e serenidade, de arraigamento dinâmico” 

(MAFFESOLI, 2003, p. 98). Visando favorecer a compreensão mais delimitada dos diferentes 

termos envolvidos na construção do conceito de socialidade maffesoliniana, a figura abaixo 

apresenta o conceito de socialidade e os principais fatores responsáveis pelo funcionamento desse 

fenômeno na vida social. Observe-se:  
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Finalmente, essa estrutura conceitual potencializa releituras fecundas sobre o fenômeno da 

aprendizagem social virtual mediada. Os jogos eletrônicos, o tribalismo, o hedonismo e a 

socialidade permitem analisar elementos considerados pouco relevantes dentro de uma ótica 

moderna, adepta ao racionalismo clássico. Na teoria maffesoliniana outros aspectos notoriamente 

importantes estão presentes nas tramas das relações sociais, da aprendizagem social e das lógicas de 

agrupamento social humano. São eles: astúcia, referência, ceticismo, ironia, humor negro e vários 

outros. Somando a estes, outros elementos, tal como o desejo, a tragédia, a simulação dos 

sentimentos, a prevalência da imagem, o desejo de estar-junto fazem dos jogos eletrônicos, nesta 

pesquisa, campo propício para se discutir os objetos de socialidade dentro da aprendizagem social 

virtual mediada. Assim sendo, como objeto de interesse da indústria produtiva do entretenimento, o 

fenômeno do uso, da simulação, da interação/interatividade, da reunião intensiva de imagens, dos 

sons, dos textos, dos gráficos, os jogos eletrônicos possibilita a imersão em ambientes esteticamente 

heurísticos. Cabe, entretanto, reconhece-los como objetos de natureza sociotécnica de tal modo que 

através dos conceitos de socialidade e de tribalismo na análise sobre a cultura juvenil 

contemporânea permitam a explicitação de uma categoria fundamental desta pesquisa: a 

aprendizagem social virtual mediada. 

Figura 1 - Compreensão do conceito de Socialidade (interpretação minha) 



78 
 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM SOCIAL VIRTUAL MEDIADA  

 

 

 

 

 

 

Uma das principais contribuições do campo de conhecimento educacional é a possibilidade 

de desenvolver ferramentas de diferente natureza no âmbito das atividades do ensino e da pesquisa. 

A ferramenta conceitual é relevante nesse contexto porque concretiza o avanço epistemológico na 

produção do conhecimento acadêmico em novas direções. Esta parte da dissertação tem como 

objetivo apresentar a aprendizagem social virtual mediada como categoria conceitual nascida 

através do contato direto e intensivo com os sujeitos participantes da pesquisa durante o 

desenvolvimento das entrevistas e da construção da fundamentação teórica da pesquisa. Será 

apresentado o plano de conceitos e/ou o conjunto de teorias que subsidiou o delineamento do 

conceito da aprendizagem social virtual mediada, destacando, sobretudo, as características, a 

natureza e as influências da aprendizagem social virtual mediada como elemento conceitual 

relevante para a educação.  

Inicialmente, toma-se como ponto de partida a definição do termo aprendizagem. Para tal 

recorre-se a diferentes áreas de conhecimento como a biologia, a antropologia, a psicologia, a 

sociologia e a educação para delinear um diagrama de conceitos que permita elucidar a 

complexidade no qual o tema se insere. Em seguida, concentra-se na aquisição e no 

desenvolvimento da aprendizagem social considerando as influências das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no processo de desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos. 

Neste ponto, discute-se a relação entre a aprendizagem social e a mediação através de diferentes 

planos teóricos das ciências humanas e sociais, dedicando-se ao plano conceitual da aprendizagem 

social e a virtualização das atividades humanas e das relações sociais mediadas pelas tecnologias 

informáticas. Por fim, disserta-se sobre a aprendizagem social virtual mediada destacando 

elementos formais, oriundos dos planos de conceitos de autores diversos, com a finalidade de 

caracterizar a natureza e a especificidade desta categoria de pesquisa. 
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3.1 O Conceito de Aprendizagem  

 

 

A definição do conceito de aprendizagem como experiência humanamente constituída não 

é consenso entre os pesquisadores. Mas, é fácil identificar na produção científica referências ao 

caráter indissociável entre aprendizagem e inteligibilidade de formas de vida diferenciadas (Moigne 

e Morin (2000); Morin (2002); Maturana (1997); Léna (2002); Mattauer (2002); Pelt (2002)). Nesse 

sentido, pode-se afirmar que a aprendizagem consiste em um processo complexo de natureza 

autorregulável de sistemas funcionais abertos, associados à inteligência e ao desenvolvimento de 

formas organizativas e relacionais distintas quanto aos modos de operação, processamento e 

ampliação, referentes aos objetos do mundo material, ligado à natureza ou, ainda, aos elementos 

simbólicos, pertencentes a determinado contexto cultural, humanamente construído. De outro modo, 

é possível afirmar que a aprendizagem existe em outras formas específicas de vida, propriamente 

não delimitada à condição humana (Maturana e Verden, 2004). O conceito de aprendizagem, pois, é 

complexo e se situa numa problemática cada vez mais densa quando está associado aos estudos das 

interações humanas, fincadas na experiência social, na mediação e nos processos de identificação, 

partilha e pertencimento, próprios à socialidade maffesoliniana. 

A construção do conceito de aprendizagem está situada em diferentes áreas de 

conhecimento. Porquanto, a definição conceitual do termo está profundamente determinada pelo 

campo de conhecimento no qual são desenvolvidas diferentes teorias. Estes campos de 

conhecimento, por sua vez, são produzidos em diferentes contextos históricos e os elementos 

formais que descrevem este ou aquele conceito relacionado à ideia de aprendizagem refletem tanto 

uma temporalidade quanto uma espacialidade singulares. Por isso mesmo, encontra-se uma 

diversidade de definições relacionada à aprendizagem na produção científica existente. 

A aprendizagem é inseparável do meio ambiente para o campo da biologia. 

Especificamente na produção teórica de Maturana e Varela (2001, p. 82) “a aprendizagem ocorre 

quando a conduta de um organismo varia durante sua ontogenia, de maneira congruente com as 

variações do meio, o que faz seguindo um curso contingente nas suas interações com ele”. Logo, a 

aprendizagem trata-se de fenômeno tanto ligado à "geração de uma conduta adequada ao meio, a 

partir de uma experiência prévia", ou, “ainda, como fenômeno ligado à "aquisição de uma 

habilidade nova, como resultado da prática". Há, nessa perspectiva, a possibilidade de se destacar a 

importante referência à noção de sistema nessa teoria. A produção teórica de Maturana sofre 
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influências da Teoria Geral de Sistemas proposta em 1937 pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy 

(1901-1972).   

Bertalanffy erigiu um projeto epistemológico consistente em torno do qual girava a ideia 

de superação do racionalismo cartesiano e sua visão sobre o universo. Uma das premissas básicas 

da Teoria Geral dos Sistemas é a ideia de que o organismo é um todo maior que a soma das suas 

partes e que para compreender o desenvolvimento da vida, faz-se necessário o estudo global de 

funcionamento das relações entre diferentes sistemas. De outro modo, sugeria que o estudo de 

sistemas deveria ser desenvolvido globalmente, de forma a envolver todas as suas 

interdependências, pois cada um dos elementos, ao serem reunidos para constituir uma unidade 

funcional maior, desenvolvem qualidades que não se encontram em seus componentes isolados. Por 

isso mesmo, criticou a divisão do conhecimento em diferentes áreas, como física, química, biologia, 

psicologia, dentre outras. 

Maturana e Varela (2001) descrevem a aprendizagem como elemento estruturalmente 

funcional, baseada em dois princípios básicos: existência e atuação do organismo. Em todo caso, 

existir e atuar forma um binômio complexo no sentido de fundar-se na ação, na agência e na 

interação entre os sistemas interdependentes que constituem o organismo (humano ou não). Logo, 

existir e atuar proporciona o acesso à informação ou aos dados oriundos de diferentes ambiências 

que, sistematicamente, são incorporados como informação do meio através da qual se constrói a 

representação deste meio, armazenando-a na memória e utilizando-a para gerar uma conduta em 

resposta às perturbações da respectiva ambiência instaurada. É uma das primeiras aproximações de 

Maturana com os conceitos de cognição e de aprendizagem articulados no campo da biologia. 

Nesse contexto, a preocupação de Maturana será compreender a cognição, relacionada com 

a natureza fundamental dos seres vivos. Para isso, levanta uma pergunta substitutiva ao 

costumeiramente feita por outros pesquisadores como Piaget (1896-1980), e Bateson (1904-1980). 

Tais autores questionaram a gênese da inteligência e os modos (ou formas de desenvolvimento) de 

obtenção da informação pelo organismo a respeito do seu meio. Todavia, Maturana pergunta: como 

ocorre o fato de que um organismo tenha a estrutura que lhe permite operar adequadamente no meio 

em que existe? Dessa pergunta tem origem um dos mais importantes conceitos da epistemologia 

maturaniana, construída em parceria com Francisco Varela: a autopoiésis. A atividade cognitiva, 

assim apreendida, deve ser entendida como sendo comum a todo tipo de vida e se determina pelo 

fenômeno subjacente da autopoiésis.  
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A etimologia da palavra autopoiése (ou autopoiésis) é composta por dois vocábulos do 

grego. Nesse caso, auto significa "aquilo que lhe é próprio" e poiesis significa "criação". Foi nos 

anos setenta que o termo foi empregado por Francisco Varela e Humberto Maturana. A intenção dos 

autores com a criação do termo era designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si 

próprios, reconhecendo neles a inteligibilidade e a aprendizagem como condições vitais de 

existência e de atuação de diferentes direções. Nesse sentido, um ser vivo é um sistema 

autopoiético, caracterizado como uma rede de produções moleculares (ou processos), onde as 

moléculas produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas (ou processos) que as 

produziu, podendo alterar-se na medida em que o fenômeno da adaptação ao meio dá-se como 

condição sistêmica para a vida. Por tanto um sistema vivo, como sistema autônomo, está 

constantemente se autoproduzindo, se autorregulando, e, de algum modo, sempre mantendo 

interações com o meio. 

Na educação, o conceito de aprendizagem é elemento recorrente nas produções teóricas de 

autores diversos. Entretanto, o conceito de aprendizagem está sempre associado a ambientes ou 

objetos devidamente delimitados: cultura, escola, relação de poder, família, sociedade, 

desenvolvimento, maturação, pulsão, memória, inteligência, moral dentre outros. Basicamente 

existem contribuições oriundas de ciências independentes ou de disciplinas que dão à aprendizagem 

múltiplas definições e caracterização. Nesse sentido, as contribuições da psicologia, da 

antropologia, da filosofia e da sociologia em torno ao tema são fundamentais.  

Na pedagogia, o campo da didática e o campo da história da educação permitem explicitar 

a aproximação entre formação social, cultura, tradições e inovações na área. Trata-se de um 

conjunto de conhecimento produzido de vasta complexidade. Nessa direção, é válido destacar que a 

aprendizagem vem sendo estudada e sistematizada desde os povos orientais até os dias de hoje. Em 

diferentes contextos a aprendizagem visa tanto à formação individual quanto a formação social dos 

sujeitos. A defesa à universalização de princípios se instaurou como fundamento de toda prática 

educativa desde a antiguidade clássica à modernidade. A influência de tais pressupostos persiste até 

os dias atuais. É notória a busca de referências que condensem a permanência da unidade, da 

identidade e da essência. Na contemporaneidade, essas idéias são amplamente questionadas de 

modo a ressignificar as referências modernas de educação, de ensino e de aprendizagem. 

Nessa conjuntura, o conceito de aprendizagem é explicitamente de natureza 

interdisciplinar. Não existem possibilidades de apreender o fenômeno da aprendizagem sem 

articular diferentes campos do conhecimento, sobretudo, imprimindo a todos eles uma leitura 
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transversal de natureza epistemológica que favoreça o aparecimento de campos novos de 

conhecimento. Exemplos fecundos da natureza interdisciplinar do conceito de aprendizagem são 

encontrados desde a neurobiologia de Steven Rose (1938-****), a sociobiologia de Edward 

Osborne Wilson (1929-****), na filosofia de Gilles Deleuze (1925-1995), Felix Guattari (1930-

1992) e no marxismo de Antonio Negri (1933-****) até a bioantropologia de Bateson (1904-1980). 

No campo interdisciplinar, Gregory Bateson (1904-1980) é amplamente reconhecido no 

mundo acadêmico por suas contribuições quanto à natureza da aprendizagem como sistema 

bioantropológico. Bateson teve formação em biologia e antropologia. Filho de William Bateson 

(1861-1926), biólogo inglês conhecido como pai da genética foi quem usou pela primeira vez na 

história da humanidade o termo “genético” para descrever o estudo da variação e hereditariedade. A 

produção teórica de Bateson é amplamente divulgada nos estudos sobre o desenvolvimento do 

organismo em diferentes culturas. Nos últimos trinta anos, as obras de Bateson foram divulgadas no 

Brasil através da psicologia e dos estudos ecológicos sustentados por epistemologias convergentes, 

ou seja, aquelas epistemologias efetivamente construídas sob a égide do marco interdisciplinar.  

Nesse sentido, a aprendizagem se constitui como elemento multidimensional e não simplificador. 

Na epistemologia moderna, a produção intelectual de Jean Piaget (1996) a respeito da 

aprendizagem e do desenvolvimento é bastante utilizada na psicologia e na educação. A 

epistemologia genética é o arcabouço teórico sistematizado pelo biólogo, especialista em molusco e 

doutor em ciências naturais, suíço, nascido em Neuchâtel, Jean Piaget, a partir de 1922. O foco 

central da teoria é a gênese do desenvolvimento da inteligência, seus estados de desenvolvimento e 

sua relação com a aprendizagem biologicamente estruturada. Pode-se afirmar que a epistemologia 

genética consiste numa síntese de duas diferentes teorias: o apriorismo e o empirismo. Piaget não 

acredita que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito, como postula o apriorismo, nem que o 

conhecimento provenha totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o 

empirismo.  

A aprendizagem é conceitualmente definida através do desenvolvimento físico (biológico), 

social (moral) e lógico-matemático (cognitivo). Nessa trajetória a epistemologia genética apresenta 

a proposição segundo a qual o indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento cognitivo ao 

longo da sua vida. O desenvolvimento dá-se através do equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação, resultando em adaptação. Segundo esta formulação, o ser humano assimila os dados 

que obtém do exterior, mas uma vez que já tem uma estrutura mental que não está "vazia", precisa 

adaptar esses dados à estrutura mental já existente. O processo de modificação de si próprio é 
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chamado de acomodação. Este esquema revela que todo conhecimento que provém do exterior sofre 

alguma alteração estrutural e, por isso mesmo, dá funcionalidade à inteligência e à aprendizagem. 

Em síntese, tudo o que se aprende é relacionado com aquilo que já se tinha aprendido. 

Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu meio, a 

partir de estruturas existentes no sujeito. A aprendizagem está relacionada à aquisição de 

conhecimentos e depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com os 

objetos. Durante sessenta anos, Jean Piaget coordenou projetos de pesquisas, que deram base à 

compreensão contemporânea do desenvolvimento infantil. Piaget estava interessado em investigar 

como o conhecimento se desenvolvia nos humanos. Piaget fez sua formação inicial em Biologia e 

por isso alguns conceitos desta disciplina influenciaram sua teoria e descobertas sobre o 

desenvolvimento infantil.  

Na concepção piagetiana, a aquisição de conhecimento só ocorre mediante a consolidação 

das estruturas de pensamento e, portanto, sempre se dá após a consolidação do esquema que a 

suporta, da mesma forma a passagem de um estágio a outro está dependente da consolidação e 

superação do anterior. Para Piaget, o desenvolvimento ocorre de forma que as aquisições de um 

período sejam necessariamente integradas nos períodos posteriores. A base da teoria piagetiana é o 

estruturalismo formal. O estruturalismo formal piagetiano tem quatro importantes princípios. São 

eles: a) o reconhecimento da maturação do sistema nervoso central; b) a indissociabilidade entre 

experiências físicas e experiências de natureza lógico-matemática; c) a influência do ambiente 

social na construção moral da criança; d) o sistema de equilibração das estruturas cognitivas. 

As influências do materialismo histórico na psicologia de Vygotsky e de Henri Wallon são, 

também, fortemente utilizadas no cenário educacional a respeito do conceito de aprendizagem. Um 

dos pressupostos do materialismo histórico é que não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que determina a consciência. Nesse sentido, o materialismo histórico foi desenvolvido por Karl 

Marx com base no realismo filosófico a partir do qual estão fundamentadas as análise das estruturas 

e das superestruturas que circundam um determinado modo de produção da existência. A concepção 

do materialismo histórico é que os homens são produtores de suas condições concretas de vida e, 

portanto, tem sua base fincada nas raízes do mundo material, organizado por relações de 

apropriação desse mundo material e sua transformação mediante a categoria do trabalho e da práxis.  

Desse modo, na psicologia de Vygotsky e de Wallon pode-se afirmar que o conceito de 

aprendizagem está diretamente ligado ao contexto social e aos modos de produção da existência. 

Vygotsky desenvolve estudos sobre a formação social da mente, destacando que a psique é sempre 



84 
 

efetivamente social e efetivamente construída. Na psicologia de Vygotsky a oposição entre as 

dimensões do social e a dimensão individual deve ser substituída por individual e coletiva, 

entendendo por coletivo as contribuições do indivíduo à coletividade (histórica, cultural, e 

institucional). Outro elemento fundamental nessa teoria é a relação entre linguagem e pensamento 

que se institui com o princípio da aprendizagem e do desenvolvimento socialmente mediado. 

  Para Wallon, a aprendizagem consiste em um processo dialético entre o caráter cognitivo, 

afetivo e motor do desenvolvimento da inteligência que é em primeira instância orgânico-biológica-

ambiental e posteriormente afetivo-social. O homem, para Wallon, seria o resultado de influências 

sociais e fisiológicas, de modo que o estudo do psiquismo não pode desconsiderar nem um nem 

outro aspecto do desenvolvimento humano. Por outro lado, para Wallon as potencialidades 

psicológicas dependem especialmente do contexto sociocultural. O desenvolvimento do sistema 

nervoso, então, não seria suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas.  

Wallon define que desenvolvimento é o processo pelo qual o indivíduo emerge de um 

estado de completa imersão social em que não se distingue do meio para um estado em que pode 

distinguir seus próprios motivos dos motivos oriundos do ambiente. Deste modo, desenvolver-se 

corresponde ao processo de autoidentificação em oposição ao mundo exterior. Neste caso, o 

desenvolvimento ocorreria, para Wallon, por uma sucessão de estágios, à maneira da teoria de 

Piaget, mas através de um processo assistemático e contínuo, em que a criança oscila entre a 

afetividade e a inteligência. Por fim, para Wallon, a aprendizagem está associada à cognição. Esta 

última está alicerçada em quatro categorias de atividades específicas, às quais se dá o nome de 

campos funcionais. Os campos funcionais seriam o movimento, a afetividade, a inteligência e a 

pessoa. 

A Psicologia Social de Georg Herbert Mead (1863-1931) tem exercido influência na 

produção acadêmica a respeito do conceito de aprendizagem. A base epistemológica dessa 

psicologia é o interacionismo simbólico. O projeto epistemológico do interacionismo simbólico tem 

origem na Escola de Chicago e associa a produção teórica da microssociologia à psicologia social. 

Tem como princípios as seguintes ideias: a) os seres humanos agem em relação as coisas com base 

nos significados que eles atribuem a essas coisas; b) o significado de tais coisas é derivado de, ou é 

anterior a, interação social que uns tem com outros e com a sociedade; c) estes significados são 

controlados em, e modificados por, um processo interpretativo usado pelas pessoas interagindo 

entre si e com as coisas que elas encontram (em função do consenso que, no mínimo, torna a 

comunicação possível). O conceito de aprendizagem está, pois, inserido nessa configuração, ou 
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seja, aprendizagem pode ser definida como a produção de significados e sua interpretação, 

comunicação e interação entre os homens, culturalmente situados.  

A aprendizagem no interacionismo simbólico pode ser definida através da interação com o 

Outro. Nesse contexto, as pessoas interagem um com os outros através de interpretação mútua das 

ações e definição um do outro em vez de somente reagir às ações um do outro. Suas respostas não 

são dadas diretamente às ações um do outro mas ao invés disso estão baseadas no significado que 

eles atribuem a tais ações. Assim, interação humana é mediada pelo uso de símbolos e significados, 

através de interpretação, ou determinação do significado das ações dos homens que partilham (ou 

não) as mesmas relações de pertencimento, identificação e comunicação. Por isso mesmo, a 

“definição de situação” torna-se uma das principais ferramentas teóricas utilizadas para se 

compreender o desenvolvimento da interação humana e consequentemente, a aprendizagem de 

natureza social. 

Por fim, a aprendizagem é fenômeno de natureza biológica, social e cultural constituído 

através de instâncias políticas como a memória, o pertencimento, as relações de poder, a 

sexualidade, a afetividade, a ética, a estética e a ontologia. Por isso, faz-se necessário analisar a 

aprendizagem através de perspectivas mais abertas, evitando a simplificação e o reducionismo 

disciplinar, mas, observando-se, sobretudo, na sistematização analítica aproximações progressivas, 

delimitação, caracterização e síntese do objeto de estudo desta pesquisa: a natureza social virtual 

mediada da aprendizagem. Portanto, a aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem serão 

analisados através de um recorte sociocognitivo e da filosofia da informação de Pierre Lèvy, tendo 

como ponto de partida as relações entre aprendizagem de natureza social e a mediação como práxis. 

 

3.2 Aquisição e Desenvolvimento Cognitivo na Era Tecnológica 

 

É importante situar a aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem social considerando 

as influências das Tecnologias da Informação e da Comunicação no processo de desenvolvimento 

cognitivo e social dos sujeitos. As mudanças ocorridas nos últimos cinquenta anos no campo das 

relações sociais impulsionaram o surgimento de territórios educativos (Souza e Silva, 2009), cuja 

natureza é de formação e de aprendizagem partilhada. Estes territórios efetivamente se constroem 

na relação dos atores sociais com as experiências cotidianas que os ligam ao campo da cultura, 

erigida da apropriação e uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Hoje, ao se falar 

sobre múltiplos espaços educativos é imprescindível situar a participação maciça da juventude 

contemporânea com suas polifônicas linguagens e discursos, originários de redes de socialidade.  
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Mais que nunca, tornou-se uma tarefa e um desafio para educadores, pais e sociedade 

tornar significativos os ambientes de aprendizagem e formação sociocultural e/ou escolar. É nesse 

contexto, que reside a possibilidade de vivenciar esses distintos espaços socioeducativos sem 

delimitar as barreiras que tanto separam a educação e outras formas educativas de aprender.  

A escola foi se caracterizando ao longo de sua história como espaço que privilegia um 

determinando tipo de conhecimento produzido a partir das contradições sociais, porém, instaurado 

nas relações escolares como cultura de expropriação, alienação e de coisificação do trabalho 

humano. É inegável que o crescimento de interesse em torno aos modos de aprendizagem 

desenvolvidos fora do ambiente escolar fez da aprendizagem social elemento de relevância 

inconteste para a pesquisa em educação. Hoje, não é significativo tomar a escola como uma 

realidade em si mesma, com finalidade e causa própria, na qual o ato de aprender tornou-se 

sacralizado pela obrigação de inculcar um determinado tipo de conhecimento isolado, fracionado e 

completamente questionável. Por isso mesmo, faz-se necessário identificar como o caráter da 

análise e da pesquisa interdisciplinar repercute nos espaços de atuação de educadores (escolares e 

não escolares).  

Essa premissa torna-se relevante cientificamente quando se passa a vivenciar as 

implicações inerentes aos processos pedagógicos, compreendo sua localização e formação dentro de 

um fenômeno mais amplo: as experiências socioeducativas que apontam novas práticas para a 

educação. Da mesma forma, reside na determinação de que os processos cognitivos, aqueles ligados 

à aprendizagem e o conhecimento humano estão associados aos processos vitais que formam os 

sistemas orgânicos complexos. Nessa direção, Assmann (1998), corroborando com Maturana e 

Varela (2001) afirma que os processos cognitivos e vitais são a mesma coisa.   

Na perspectiva interdisciplinar, corriqueiramente, a educação é desafiada por vários 

fenômenos. No que diz respeito à utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação, a 

educação enfrenta talvez, um dos maiores desafios desse século. Torna-se fundamental 

compreender a natureza e as influências de espaços socioeducativos originados no ciberespaço. 

Portanto, os educadores se defrontam com os princípios da sociedade do conhecimento, fortemente 

demarcada por relações neoliberais, sustentadas nas relações capitalistas de produtividade e 

consumo. Há, também, o encontro com as experiências sociais de imersão tecnológica produzida 

por estudantes de diferentes classes sociais e, consequentemente, esbarram-se os educadores com os 

mais variados tipos de relação de jovens usuários com as tecnologias e seus sistemas complexos de 

funcionamento.  
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Nestes novos cenários de interação encontra-se não apenas de um novo tipo, forma ou 

espaço de aprendizagem, mas, a produção de uma cultura específica: a cultura juvenil. Uma cultura 

juvenil que é pura multiplicidade e cujas estruturas se arquitetam em torno das experiências de 

interação social virtual mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação. Nessa 

perspectiva, Rushkoff (1999) analisa o crescimento da cultura tecnológica apropriada pela 

juventude contemporânea que vai formatando usuários altamente adaptáveis com os elementos 

midiáticos ao mesmo tempo em que faz erigir configurações singulares de estilos de aprendizagem 

diante de panoramas e/ou situações de contradições, conflitos e caóticas relações de poder.  

Sendo assim, a educação não pode se resumir as experiências dos conhecimentos 

acumulados, fechados em si mesmo. Tomemos como ponto de partida a afirmação feita por 

Assmann (1998) quando diz que a educação deve se dedicar aos estudos das ecologias cognitivas 

que propiciem experiências de aprendizagem. Nesse percurso, as experiências socioeducativas não 

formais muito têm ensinado sobre os caminhos que ligam os objetos cognitivos e os desejos de 

jovens contemporâneo. Em seu livro Reencantar a Educação (1998), Hugo Assmann analisa a 

formação de uma sociedade denominada por ele de “aprendente”. Na sociedade aprendente as 

experiências sociais não são mais separadas do ato de aprender em relação às atividades cognitivas 

produzidas por sujeitos sociais em seu cotidiano. Para o autor, o termo aprendência, permite situar a 

unidade entre os processos vitais e cognitivos comuns à vida dos atores sociais. Lê-se:  

 
O tremo “aprendizagem” deve ceder lugar ao termo “aprendência” (“apprenance”), 

que traduz melhor, pela sua própria forma este estado de estar-em-processo-de-

aprender, esta função do ato de aprender que constrói e se constrói, e seu estatuto 

de ato existencial que caracteriza afetivamente o ato de aprender, indissociável da 

dinâmica do vivo. (ASSMANN, 1998, p. 15).    

 

Além do mais, a sociedade aprendente está relacionada às experiências educativas que 

ligam sensibilidade e solidariedade ao estado de aprendência. As Tecnologias da Informação da 

Comunicação alimentam os desejos e a emergência de espaços que priorizem uma educação 

solidária. Para isso, não devem ser esquecidos os processos de conectividade das redes e a 

sensibilidade solidárias que se instaura nesses elos coletivos. Durante todo tempo, Assmann insiste 

em elaborar reflexões sobre a sensibilidade e a solidariedade como elementos presentes na dinâmica 

da vida social. É válido afirmar que tanto na sociedade, quanto na educação, os processos 

cognitivos se formalizam através da presença de estruturas referentes às experiências educativas que 

ligam a sensibilidade, o prazer, o desejo pelo conhecimento, dentre outras dimensões. Numa 

sociedade aprendente se pode identificar diferentes espaços de aprendência múltipla que ritualizam 
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o corpo, as linguagens, os conhecimentos e vivências, ou seja, a presença dos desejos que unem 

aprendizagem e o entretenimento.  

Para Assmann (1998) quando se fala em aprendizagem, surgem ao menos três 

compreensões referenciadas ao longo dos anos. A primeira é a sociedade da informação, já 

desgastada por sua insuficiência prática. A segunda é a sociedade do conhecimento que atualmente 

é muito utilizada para se referir aos desdobramentos pedagógicos e o ato de educar. A terceira é a 

da ecologia cognitiva, ainda pouco compreendida pelos educadores. Entretanto, quando se pretende 

analisar os fenômenos de aprendizagem através de categorias como a virtualização incursionada no 

ciberespaço, a presença de outras ambiências de aprendizagem, quer seja nos jogos eletrônicos, seja 

através da música, em experiências de interação que aglutinam pessoas, a percepção do conceito de 

sociedade aprendente, utilizado por Assmann (1998) é, sobremaneira, ampliado. Para Assmann 

(op.cit) quando a dinâmica da sociedade aprendente é abordada torna-se factível que ocorrerá 

distanciamento do ideal de uma sociedade em estado de aprendizagem individualizada, passando a 

funcionar como uma imensa rede de ecologias cognitivas.  

Na sociedade da informação ou mesmo na sociedade do conhecimento se lida com uma 

dificuldade de estabelecer laços solidários entre os sujeitos sociais. Prevalece a dinâmica 

mecanizada da aprendizagem, o mundo racional pautado em receitas pedagógicas para o sucesso, a 

instituição escolar como figura inconteste na formação dos atores sociais, e por isso mesmo, alvo de 

várias críticas, tais como a atribuição pelo fracasso ou insucesso da comunidade escolar. Ao se 

pensar numa ecologia cognitiva, está se circunscrevendo o retorno aos sentimentos, sejam eles, o 

desejo pelo conhecimento, os envolvimentos coletivos dos sujeitos em torno de uma causa 

dinâmica, e, por isso mesmo, muito menos hierarquizada, através da qual as chances de explorar a 

solidariedade são infinitas. Mas, por que exatamente isso é possível? 

Os espaços educativos que se abrem através do ciberespaço apontam novas práticas de 

educação. No ciberespaço as experiências socioeducativas utilizam dos elementos da 

hipertextualidade, da conectividade e da interatividade para a formação, aquisição e 

desenvolvimento da aprendizagem. É notável que o conhecimento tornou-se, ao longo dos últimos 

cinquenta anos, elemento indissociado das pautas políticas, econômicas, empresariais, familiares, 

religiosas e universitárias. Por isso é interessante refletir sobre o processo de produção de 

conhecimento, sua disseminação, socialização e apropriação por sujeitos sociais contemporâneos 

influenciados pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
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A natureza da aprendizagem, portanto, relaciona-se à intencionalidade impressa na política 

de produção do conhecimento contextualizado. Nos diferentes modos de produção do conhecimento 

sobressai a função do conhecimento enquanto finalidade intencional. Essa intencionalidade deve ser 

alvo de análise quando é fortemente produzida no seio da expropriação do trabalho humano. Na 

política, conhecimento implica em desenvolvimento das mais variadas concepções; na economia, 

conhecimento tem como finalidade alcançar patamares de riqueza ou lucros de mercado; nas 

empresas, imbuídas de um clima organizacional, o conhecimento é à base do sucesso, dos lucros e 

investimentos; na família, como possibilidade de uma realização pessoal, obrigatória; na igreja 

como finalidade de um conhecimento canônico que relativiza as intemperanças da vida ordinária e, 

na universidade, o conhecimento como politicamente produzido implica em crescente defesa à 

sacralização como via racional e institucionalizada. Assim sendo, é importante repensar a produção 

do conhecimento e os modos de apropriação que cada sujeito social elabora para produzir sentido 

sobre a experiência social, a vida cotidiana e a formação sociocultural.  

Nesse direcionamento, Assmann (1998) levanta uma hipótese interessante. A quantidade 

de espaços, ambiências por onde transitam agrupamentos de pessoas em redes de aprendizagens 

assusta, ao mesmo tempo, que direciona outra cartografia para a educação contemporânea. Esse 

movimento ecológico causa pânico, temor, medo e não são poucos os esforços para controlar esse 

tipo de cultura da aprendência. Se por um lado, são grandes os receios e proibições, por outro lado, 

crescem tantos outros espaços de defesa não linear à aprendizagem sociocultural desenvolvida 

através dos aparatos tecnológicos ligados à rede mundial de computadores. Multiplicam-se as 

manifestações de outra ecologia, na Internet, nos sites, nas comunidades de relacionamento, nos 

jogos eletrônicos, nos grupos que se reúnem por identificação nesses territórios. A educação 

defronta-se com essa desafiadora e instigante passagem, o que torna as relações de aprendizagem 

formativas nas quais os sujeitos sociais desenvolvem-se criativa e coletivamente. 

Daí a insistência em falar sobre ambientes socioeducativos. Se a aprendizagem é um 

processo multidimensional e efetivado em primeira instância na configuração do organismo com 

sistema aprendente, é fundamental ressaltar a necessidade que essa aprendizagem esteja engendrada 

com as sensações do (des) prazer e com uma multiplicidade de sentidos dele decorrente. Assmann 

(1998) afirma que estamos lidando com uma nova visão da ação educativa, outras produções 

intercambiam as experiências de aprendizagem. Aprender torna-se um processo criativo que se 

auto-organiza. O conhecimento tem uma inscrição corporal do conhecimento: a dinâmica da vida e 

a dinâmica do conhecimento estão unidas e o prazer aparece como um dinamizador do 
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conhecimento. Nesse sentido, torna-se urgente flexibilizar as linguagens pedagógicas. Para ele, é 

preciso substituir o pedagógico das certezas e dos saberes pré-fixados. São alguns direcionamentos 

apontados por Assmann (1998, p. 32-33) sobre as experiências socioeducativas:  

 
A educação consegue bons “resultados” quando se preocupa em gerar experiências 

de aprendizagem, criativa para construir conhecimentos e habilidades para saber 

“acessar” fontes de informação sobre os mais variados assuntos; 

São três os analfabetismos por derrotar hoje: o da lecto-escrita (saber ler e 

escrever), o sociocultural (saber em que tipo de sociedade se viver, p. ex., saber o 

que são mecanismos de mercado), e o tecnológico (saber interagir com máquinas 

complexas). Toda escola incompetente em alguns desses aspectos é socialmente 

retrógrada; 

O novo insight básico consiste na equiparação radical entre processos vitais e 

processos cognitivos. Não há verdadeiros processos de conhecimento sem conexão 

com as expectativas e a vida dos aprendentes; 

É preciso substituir a pedagogia das certezas e dos saberes pré-fixados por uma 

pedagogia da pergunta, do melhoramento das perguntas e do “acessamento” de 

informações. Em suma, por uma pedagogia da complexidade, que saiba trabalhar 

com conceitos transversáteis, abertos para a surpresa e o imprevisto; 

Toda morfogênese do conhecimento é constituída por níveis emergentes a partir 

dos processos auto-organizativos da corporeidade viva. Por isso, todo 

conhecimento tem uma inscrição corporal e se apoia numa complexa interação 

sensorial. O conhecimento humano nunca é pura operação mental. Toda ativação 

da inteligência está entretecida de emoções. 

 

Compreende-se, pois, que essa perspectiva teórica deva fundamentar a análise de espaços 

de formação, considerando ecologias de aprendizagem que garantam a presença dos sentidos como 

funções inerentes ao conhecimento. O aprender moralizado, a função instrumental da educação não 

consegue promover ambiências socioeducativas prazerosas. Por isso mesmo, aqui, se aborda os 

estilos de aprendizagem como potências de realização de atos, especificamente ligados às relações 

entre jogos eletrônicos e cultura juvenil contemporânea, que se desenvolvem em processos 

relacionais de transitórios e de fecundos sentimentos, relações ambivalentes de identificação, 

pertencimento e recusa à permanência diante dos vínculos sociais constituídos nas experiências 

sociais. É nesse interstício da aprendizagem socioformativa, não menos importante que a 

aprendizagem formal, quando se observa os movimentos das redes complexas de instabilidade 

performática que religam o desejo de aprender à vontade de sentir. Prazer e conhecimento estão ali, 

situados muito próximos em imersões ricas, matrizes midiáticas cada vez mais realistas.   

Assmann (1998) comenta sobre algumas características do processo auto-organizativo na 

seguinte direção: a) são processos organizados de forma cíclica, circular (recessiva) resultado da 

interação com as partes; b) são autorreferenciais, c) possuem uma flexibilidade estrutural 

(plasticidade), um não enrijecimento, uma adaptabilidade interna e/ou externa; d) são unidades 
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vivas denominados de autônomos e) são homeostáticos, se geram pelo instinto da sobrevivência; f) 

possuem propriedades emergentes. Sobre esse último, a emergência, muito vem se discutindo nos 

últimos anos sobre a explosão de sistemas inteligentes na esfera social. As considerações levantadas 

por Johnson (2003) sobre o ciberespaço e os sistemas emergentes, sua auto-organização são 

reflexos de eventos importantes situados na esfera social do homem contemporâneo, dentre eles, o 

crescimento dos sites de relacionamento, o desenvolvimento do design de softwares e a presença 

dos jogos para computador. 

Nessa premissa, educar também se constituiria como fenômeno auto-organizado das 

linguagens, ações, desejos dos atores sociais. Aprender não se destina ao armazenamento de saberes 

previamente estabelecidos. É um sistema dinâmico, complexo e adaptativo. Os processos 

socioeducacionais, tal como os jogos eletrônicos propiciam processos de auto-organização entre os 

sujeitos e linguagens dos mesmos. Descreve-se aqui, sobre os jogos, dada a sua força expressiva e 

importância como fenômeno estudado nessa produção. No mesmo sentido, não se pode deixar de 

citar as dimensões dos sistemas auto-organizativos, presente no cibermundo, onde comunidades 

surgem, desaparecem num movimento contagioso.    

Desse modo, Edgar Morin e Le Moigne (2000) propõe uma inteligência da complexidade 

que traga a tona a reformulação do pensamento humano, atrelado ao estudo das variantes do sujeito 

na contemporaneidade sobre o prisma de um todo complexo, que ultrapasse o pensamento cientifico 

clássico. Nesse sentido, compreender como esse diálogo entre as Tecnologias da Informação e 

subjetividades afetam a construção do currículo e das práticas educativas pode fomentar discussões 

e reflexões relevantes sobre as diferentes possibilidades de se pensar a aprendizagem e o 

conhecimento. A escola ainda encontra-se pautada na lógica de acumulação dos saberes de modo 

estanque e disciplinar. Para Morin, mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Ele 

trabalha com o conceito de cabeça bem feita, pois só assim é possível evitar uma acumulação estéril 

de conhecimentos. A escola isola os conhecimentos dos objetos práticos e naturais, quando deveria 

produzir tal conhecimento envolto na complexidade que lhe é peculiar. Nesse sentido, ele propõe a 

reforma do pensamento como possibilidade de renovação para o conhecimento produzido no 

processo de ensino-aprendizagem, tomando como fonte de análise as inúmeras interações oriundas 

da complexidade global que cercam o processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, professores, educadores sociais e pais deveriam analisar as experiências 

socioeducativas vividas no cotidiano das relações desses jovens. Falar de dentro do umbigo do 

monstro, como nos diz Donna Haraway (1994). Falar de dentro do fenômeno, compreender seus 
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alicerces, caminhos, escutar as vozes dos sujeitos que emergem nessa trama. Entender os elementos 

tecnológicos que nesse processo se articulam com o sistema cognitivo, moldando as ideias, “(...) 

que temos e, além de adentrar e engendrar modos de conhecer, engendram modos de ser, de 

conviver, a partir do contexto especifico das tramas”. (FRANCISCO, 2000, p. 51). 

 

 

Os aprendentes do futuro, indivíduos e coletivos, estarão quase continuamente 

imersos nesse novo liquido amniótico dos multimeios que passam a intermediar, 

em medida crescente, o nosso acesso às “realidades” – a realidade singular sempre 

foi uma ficção metafísica enquanto “realidade em si”.  Portanto, também os 

processos de aprendizagem estarão imersos quase sempre, nessa intermediação 

tecnológica e quando isso não estiver acontecendo direta ou indiretamente - como 

na sala de aula comum e no momento do dialogo humano – dificilmente está 

totalmente ausente a interferência dessa contextualização ampla. (ASSMANN, 

1998, p. 90). 

 

Para ampliar a discussão sobre a aprendizagem o conceito de rizoma parece fundamental. 

O conceito de rizoma tem sua formação na teoria de Gilles Deleuze e Felix Guattari em 1970 e 

apresenta como possibilidade para a educação uma mudança no imaginário epistemológico sobre os 

troncos da noção arbórea, sempre dominantes, as disciplinas autossuficientes, a fragmentação do 

conhecimento. As instituições educacionais, em maior número trabalham com um tipo de 

conhecimento compartimentalizado, a organização curricular das disciplinas é isolada. Mesmo 

quando se pensa uma proposta de educação interdisciplinar, não se pode perder de vista os limites 

encontrados nessa proposta. A metáfora da árvore do conhecimento nos remete a uma grande 

árvore, com grandes raízes fincadas no solo e uma sucessiva ramificação de galhos sem conexão. 

De certo modo, se trata de uma concepção mecânica. Note-se: 

 

O pensamento não é arborescente, e o cérebro não é uma matéria enraizada, nem 

ramificada. Aquilo a que chamamos injustamente “dendritos” não asseguram uma 

conexão com neurônio num tecido contínuo. A descontinuidade das células, o 

papel dos axônios, o funcionamento das sinapses, a existência de microfendas 

sinápticas, o salto de cada mensagem por sobre fendas, fazem do cérebro uma 

multiplicidade que mergulha, em seu plano de consistência, num sistema de 

incerteza probabilísticas, incertain nervous system. (DELEUZE E GUATTARI, 

1995, p. 24).  

 

Segundo Deleuze (1992) o paradigma arborescente implica uma hierarquização do saber, 

como forma de mediatizar e regular os fluxos de informações pelos caminhos internos da árvore do 

conhecimento.  É nesse contexto histórico que Deleuze situa a relação com as tecnologias 

informáticas e o nascimento de novas ecologias.  O rizoma diz respeito ao caule radiciforme de 
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alguns vegetais, formado pela miríade das raízes e seus emaranhados de bulbos. O conceito de 

rizoma é utilizado para expressar a multiplicidade. A imagem do rizoma não está ligada à 

hierarquia, muito pelo contrário, presume múltiplas possibilidades de interconexão, uma 

transversalidade que se opõe a verticalidade e a horizontalidade.  

Gallo (2003) acerca do pensamento rizomático, descreve alguns princípios dessa proposta, 

são eles: a) Princípio da conexão: qualquer ponto de um rizoma pode ser/estar conectado a qualquer 

outro; b) Princípio de heterogeneidade: dado que qualquer conexão é possível, o rizoma rege-se 

pela heterogeneidade; c) Princípio da multiplicidade: o rizoma é sempre multiplicidade que não 

pode ser reduzida à unidade; Princípio de ruptura assignificante: o rizoma não pressupõe qualquer 

processo de significação, de hierarquização. Embora seja estratificado por linhas, sendo assim, 

territorializado, está imerso em linhas de fuga que apontam para direções sempre diferentes; d) 

Princípio de cartografia: o rizoma pode ser mapeado, cartografado, e sua cartografia, nos mostra 

que ele possui entradas múltiplas, isto é, o rizoma pode ser acessado de infinitos pontos. 

Lèvy (1998) desenvolve o conceito de engenharia do conhecimento para descrever os 

processos de formação de sistemas expertos que foram sendo construídos ao longo do tempo na 

sociedade. Entretanto, o termo engenharia do conhecimento tem a ver com a criação e utilização de 

sistemas cada vez mais complexos para auxiliar o processo de ensino. Nesse contexto, o engenheiro 

cognitivo é considerado um especialista em transferir os complexos níveis de conhecimento do 

homem para a máquina. Porquanto, “o novo ambiente informatizado estende a uma esfera 

indeterminada de atividades sociais a divisão de módulos, a articulação lógica e a justificação 

racional das condutas inteligentes” (LÈVY, 1998, p. 26). Para o campo da educação, essas 

discussões têm influências na organização dos currículos, na possibilidade de acessar um tipo de 

conhecimento transversal que rompa com a ideia das gavetas, das estruturas hierarquizadas. Sua 

formação permite ainda, pensar nos processos educativos de forma singular, ressaltando a 

independência, a criatividade, uma realidade de multiplicidades sem fronteiras. Nas multiplicidades 

de um currículo rizomático pode-se pensar na educação em seus espaços não formais e 

disciplinares. Um currículo rizomático que compreender as experiências socioeducacionais como 

uma linha de fuga necessária no processo de socialidade dos sujeitos juvenis.  

Scheibe (2009) fez um estudo sobre como as mídias, principalmente a televisão, os filmes 

e os videogames afetam o desenvolvimento cognitivo de crianças em formação. A utilização das 

teorias da psicologia do desenvolvimento ajuda a compreender os mecanismos potenciais que as 

mídias exercem sobre as crianças. Segundo ele, uma consideração importante sobre o desejo das 
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crianças pelas mídias se dá pela relação íntima com a aprendizagem. Sendo assim, define quatro 

tipos de aprendizagem: 1) experiência direta; 2) aprendizagem pela observação; 3) aprendizagem 

simbólica; 4) aprendizagem cognitiva.  De igual modo, ele faz referência à teoria sociocultural 

cognitiva de Vygotsky, observando como a interação social e a cultura influencia o 

desenvolvimento e aprendizado das crianças. 

 

Aprendizagem 

Cognitiva 

Aprendizagem pela 

Observação 
Aprendizagem 

Simbólica 
Experiência direita 

 
O aprendizado se baseia nas 

informações já pré-

estabelecidas, nas questões 

globais que fazem parte do 

cotidiano dos sujeitos. 

 

Na aprendizagem cognitiva, 

existe uma série de questões-

chaves que entram em jogo, 

incluindo a fase do 

desenvolvimento, a habilidade 

cognitiva e as informações 

disponíveis. 

 
. 

 

Envolve o aprendizado ao 

assistir alguém executar o 

comportamento e então imitá-

lo (ou decidir não imitar o 

comportamento devido às 

consequências experienciadas 

por aquela pessoa). 

 

O ponto chave desse tipo de 

aprendizagem envolve a 

identificação com a pessoa 

observada. Crianças pequenas 

geralmente imitam o 

comportamento de pessoas 

mais velhas, com ênfase o 

comportamento de seus 

genitores, enquanto os jovens 

tendem a observar e aprender o 

comportamento dos amigos e 

de figuras da cultura popular. 

 
Para as crianças mais velhas, 

adolescentes e adultos a maior 

parte do nosso aprendizado se 

dá pela linguagem escrita ou 

falada; geralmente nos é dito 

para fazer (ou não fazer) 

alguma coisa. 

 

O ponto chave dessa forma de 

aprendizagem tem a ver com a 

credibilidade da fonte, com 

confiança estabelecida na 

comunicação com os 

interlocutores, o que influência 

nessa modalidade de 

aprendizagem. 

 
Aprendizagem por meio do 

condicionamento operante, pelo 

qual a criança realmente tem que 

realmente executar o 

comportamento. 

 

Se ela é recompensada 

(reforçada), então será mais 

provável que ela repita o 

comportamento; se for punida, 

então deverá ser menos provável 

que o comportamento se repita. 

 

Por exemplo, as crianças 

pequenas provavelmente serão 

muito mais influenciadas pelo 

elogio ou crítica dos pais e outros 

membros da família, enquanto os 

adolescentes serão mais 

influenciados pelo feedback dos 

seus iguais. 
Fonte: Sistematização pessoal originada durante o estudo de Scheibe (2009) 

 

Nesse sentido, várias teorias da psicologia do desenvolvimento estudam as influências dos 

media na formação das pessoas. Scheibe (2009) faz algumas considerações sobre as diferentes 

teorias cognitivo-desenvolvimentistas e sua relação com os aparatos midiáticos. Sendo assim, 

dividem as teorias do desenvolvimento em três categorias principais, quais sejam: 1) 

desenvolvimento de comportamentos adquiridos; 2) desenvolvimento da cognição (atenção, 

aprendizado, memória, compreensão, julgamento; 3) desenvolvimento da personalidade e emoção, 

incluindo nessa categoria as teorias de Freud e Erikson. Existem ainda outras abordagens 

desenvolvimentistas, a saber, as teorias neurobiológicas e teorias ecológicas, relacionadas à 

presença dos espaços interativos, formados através de múltiplas conexões.  
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3.3 Aprendizagem Social e Mediação: o sociocognitivismo em debate 

 

 O sociocognitivismo tem pelo menos cinquenta anos de sistematização como campo de 

conhecimento consolidado. A abordagem das ciências cognitivas clássicas surgiu, marcadamente a 

partir da década de 1950 como oposição ao enfoque comportamentalista. Entretanto, as explicações 

sobre a aprendizagem social e cognição se davam sob o ponto de vista ortodoxo, alijando as 

explicações de ordem intersubjetiva, simbólica e cultural.  Com o advento das ciências da 

informação e a ênfase na aprendizagem social nos anos setenta do século XX as ciências cognitivas 

em diferentes aspectos sofreram avanços. Apesar disso, nem sempre um diálogo entre essa “nova” 

ciência e as ciências sociais, por exemplo, ocorria. Embora as capacidades cognitivas que 

interessavam aos cognitivistas clássicos tivessem uma dimensão social, na maioria das vezes os 

aspectos sociocognitivos da aprendizagem foram colocados em lados opostos, gerando pontos de 

vista diferentes. 

 O caráter social da aprendizagem, da linguagem e do pensamento sempre foi reconhecido 

em diversas ciências. Porém, esse reconhecimento não interferia diretamente na explicação dos 

fenômenos da aprendizagem socialmente estruturada através das mídias e das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação ou, ainda, da indústria do entretenimento. O aspecto social da 

aprendizagem exista para os cognitivistas clássicos, todavia, eles desenvolveram seus argumentos 

sem considerá-la relevante para suas fundamentações teóricas. Para os cognitivistas clássicos, as 

reflexões se conduziam a partir de indagações do tipo: como a memória se organiza? Como o 

conhecimento está organizado na mente? Ao elegerem tais focos de estudo, eles se distanciaram das 

abordagens anteriores, não só pelos questionamentos, mas, principalmente, no que se refere ao 

método de investigação. Houve uma ampliação do enfoque: não era examinada apenas a 

aprendizagem dentre as capacidades cognitivas, outras capacidades eram observadas.  

A alteração de método nas ciências cognitivas redimensionou a posição teórica relativa à 

mente como separada do corpo e a cognição. A cognição passou a ser uma atividade autônoma da 

mente. O cognitivismo se fundamentava em modelos de informação que se podiam representar por 

símbolos passíveis de manipulação e a mente se assemelhava a um computador. Para esses 

cognitivistas, as coisas do mundo eram representadas internamente por símbolos e as atividades 

mentais resultariam em operações sobre esses símbolos. Com este pressuposto, eles procuraram 

explicar as regras pelas quais os símbolos se combinavam, apagavam-se e se transformavam, por 

meio de um mecanismo geneticamente estruturado que permitia ao homem desenvolver a 
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aprendizagem como sistema autorregulável e aberto. Concebia-se o conteúdo da mente, portanto, 

como uma representação simbólica. O objetivo maior era o de explicar como os conhecimentos se 

estruturam na mente e como eles são requeridos para solucionar o que o entorno apresenta como 

problema. 

Somem-se a tais contextos a compreensão sobre a cultura e a vida social cotidiana. Quase 

sempre o que exigiria da mente era uma representação de conhecimentos especificamente culturais. 

Assim, se procurava saber que conhecimentos o indivíduo deve ter para agir de modo satisfatório na 

sua vida cultural. Os conhecimentos apreendidos, armazenados, seriam tomados como “cultura”. 

Logo, a cultura se comporia do conjunto de conhecimentos alocados nas mentes e seria algo 

passivo, sobre o qual a mente humana agiria. Evidentemente, críticas se fazem a este conceito de 

cultura: uma delas reside no fato de que os fenômenos culturais são processos que emergem da 

práxis social como aprendizagem permanente interação com diferentes ambiências socioculturais.  

Por esta razão, a aprendizagem é elemento de natureza instável, sempre se constituindo 

como produto de final aberto. Outra crítica se baseia no fato de que não se tem uma separação 

radical entre elementos externos e internos em se tratando do “dentro” e do “fora” das mentes, o que 

há é uma inter-relação complexa. Voltar-se só para o “dentro” ou só para o “fora” da mente gera 

equívocos para uma noção de cognição. Nessa premissa, a teoria da aprendizagem social ou 

cognitivo-social, difundida a partir de 1997 por Albert Bandura, que assim como Skinner faz parte 

de uma formação behaviorista, afirma que o comportamento vai além da influência com o ambiente.  

A teoria sociocognitiva não se caracteriza como teoria do desenvolvimento por estágios, 

como por exemplo, a teoria de Piaget. Entretanto, engloba processos cognitivos que vão sendo 

modificados com o processo de socialização (ou de interação social). São fatores igualmente 

importantes nesse tipo de abordagem, os papeis de desempenhados por meio de escolhas, a 

formação da personalidade, ou seja, sua ênfase também está ligada a importância da cognição. 

Nesse caso, em relação às mídias digitais, e, especificamente aos jogos eletrônicos o influenciam na 

construção social dos jovens, quer seja através da sua personalidade por meio da criação de distintos 

personagens e vivências em tramas virtuais diversas, sendo elementar a presença da cognição na 

construção social desses sujeitos. 

Por outro lado, a teoria cognitivo-desenvolvimentista de Jean Piaget ajuda a compreender 

as relações mais específicas do sujeito enquanto criança e suas relações com a mídia. Segundo 

Piaget a compreensão do mundo passa por contínuos processos de assimilação e acomodação. São 
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igualmente utilizados esquemas cognitivos organizados em quatro estágios distintos: sensório-

motor; pré-operacional; operatório concreto; operatório formal.  

No decorrer do desenvolvimento da criança, as habilidades de raciocínio cognitivas vão 

sendo estimuladas. Mesmo não sabendo até que ponto os elementos da cultura digital interferem na 

formação dos sujeitos sociais no que diz respeito às fases de desenvolvimento pensadas por Piaget, 

sabe-se que mesmo assim, que a presença dos aparatos midiáticos desde os primeiros anos de vida 

influenciam a formação dos futuros jovens. Destacam-se ainda em sua teoria os estágios de 

julgamento moral. A esse respeito, Scheibe (2009) comenta os efeitos da mídia sobre o 

comportamento das crianças. Para a autora as crianças menores julgam através de duas alternativas, 

certo e errado, enquanto as crianças maiores, depois dos dez anos de idade adquirem uma 

autonomia moral, como exemplo, as regras podem ser mudadas, burladas e etc. 

A teoria sociocultural-cognitiva de Lev Vygotsky (1994) permite compreender as conexões 

entre o terreno da cultura e da interação social e sua influência no aprendizado dos sujeitos sociais. 

Desse modo, dois conceitos são bastante utilizados para compreender o processo de aprendizagem 

através dos estudos de Vygotsky, são eles: o conceito de andaimes e o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. O conceito de andaime preconiza que todo processo de aprendizagem é 

um processo de construção. Numa analogia com a construção civil, pode-se visualizar um aprendiz 

e um mestre em um andaime. Este conceito foi utilizado por Jerome Bruner (1997) com a finalidade 

de compreender como a cultura é transmitida. Para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito resulta das diversas atividades sociais que priorizam a internalização de conhecimento 

previamente adquiridos por meio de interações partilhadas. 

Nesse sentido, quanto maiores forem às interações que ultrapassem o nível potencial do 

desenvolvimento dos sujeitos sociais, maior também será a capacidade para realizar tarefas mais 

complexas. Quanto ao conceito de zona de desenvolvimento proximal, que se caracteriza como 

espaço entre o que pode ser realizado entre o aprendiz sem assistência, e, o que o mesmo sujeito 

pode alcançar na presença de outro sujeito mais experiente em espaços de interlocução entre o 

conhecimento real e potencial desses atores sociais. Não se pode perder de vista sua ênfase nas 

relações interpessoais, na aquisição de conhecimento através das relações entre os sujeitos. É nesse 

caminho que os jogos eletrônicos atuam na formação dos sujeitos através da zona de 

desenvolvimento proximal, não deixando de afetar na dinâmica das relações sociais, na formação de 
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espaços de aprendizagens coletivas, virtuais que aglomeram sentimentos, sensações, conhecimento 

e prazer. Note-se: 

 

A ZDP define as funções que ainda não amadureceram, mas estão em processo de 

amadurecimento, funções que amadurecerão amanhã, mas estão ainda em estado 

embrionário. Tais funções podem ser chamadas de botões ou flores de 

desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento. O nível real de 

desenvolvimento caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, ao 

passo que a ZDP caracteriza-o de maneira futura, o que está por vir... A ZDP nos 

permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado de desenvolvimento 

dinâmico, mostrando-nos não somente o que já foi alcançado, mas o que está, 

também, em processo de amadurecimento. (VYGOTSKY, 1994, p. 86-87) 
 

Mas afinal, o que aprendem os jovens nesses espaços de interações coletivas? Até que 

ponto esses relações influenciam a campo da educação? Que tipo de educação, especificamente? Na 

tentativa de compreender essas questões, Stern & Willis (2009) comentam que as atividades online 

são bastante diversificadas. Esse autor divide três categorias principais, são elas: comunicação, 

busca de informações e criação de conteúdos.  

Quanto à comunicação, os autores destacam que a utilização da Internet por razões sociais, 

envio de mensagens instantâneas por serem descontraídas onde a escrita e gramática formais não 

são necessárias. A esse tipo de utilização fazem com que os adultos frequentemente lamentem o uso 

“improdutivo” de um tempo precioso online. É importante lembrar que lidar com as relações sociais 

e brincar com estilos de autoexpressão, quando jovens, são tão funcionais em termos de 

desenvolvimento, quanto é divertido. (STERN & WILLIS, 2009, 258).  

Quanto à busca de informações os autores destacam que são utilizados em maior escala os 

sites de entretenimento, os sites educativos e informativos. Faz parte da cultura jovem a manutenção 

de um grau de informatividade. Esses sujeitos lêem os e-mails, sites sobre cinema, TV, grupos 

musicais e se esbaldam nas tramas dos jogos online. 

Quanto à criação de conteúdo é apontado pelos autores que os jovens cada vez mais criam 

suas próprias histórias, narrativas e as publicam por meios de vários portais de acesso.  Pode-se 

destacar a explosão dos blogs, vídeos ou mesmo “remixagem” que consiste em transformar algum 

tipo de conteúdo da Internet em um novo conteúdo. Os autores levantam dois questionamentos 

conflitantes. O primeiro afirmando que por intermédio da Internet os jovens se tornam mais 

isolados e o segundo enfatizando a Internet como desenvolvimento de relações em determinados 

momentos. O fenômeno dos jogos eletrônicos mostra que é possível desenvolver outras formas de 
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convivialidade, outros modos de interação socioeducacional, novas maneiras de se descobrir através 

de agrupamentos coletivos em rede.  

Diante dessas contradições, entende-se que as experiências socioeducativas e sua função, 

antes de tudo cultural, abrangem uma dimensão plural que consegue abranger os eventos 

corriqueiros dos jovens usuários dos jogos eletrônicos, sem deixar de ponderar as influências desses 

universos criativos na vida, nos envolvimentos sociais, culturais e educativos. As considerações 

feitas nesse trabalho estão situadas no campo da aprendizagem cultural, onde os processos 

pedagógicos necessariamente não estão ligados apenas a escola.  

Os processos pedagógicos se desenvolvem em vários espaços da dimensão interativa do 

homem com o mundo, sobretudo, como a ajuda das Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Uma educação mais lúdica e prazerosa permite identificar coletivos humanos formados através de 

redes de conhecimentos nada hierarquizados. A exterioridade das práticas sociais presente, neste 

cenário, delineia não apenas os aspectos supracitados, mas, também, o uso, a inserção e a 

apropriação direta de atores sociais sobre os objetos sociotécnicos de determinada cultura, numa 

dinâmica mais ativa, na qual a reflexividade dos atores sociais se manifesta, exprimindo a natureza 

complexa das interatuações negociadas entre os mesmos.  

A aprendizagem cultural, então, resulta de um intrincado processo de interação com 

objetos, símbolos, comportamentos, crenças e sentidos de diferentes atores sociais em 

circunstâncias sociais historicamente vividas através da experiência (STEPHENS, 1993). Para a 

pedagogia cultural, os processos educativos ocorrem em vários locais além da escola. São 

igualmente considerados como espaços pedagógicos os momentos/lugares nos quais “o poder (e 

suas relações com o conhecimento) se organiza e se exercitam tais como bibliotecas, TV, filmes, 

jornais, revistas. Brinquedos, anúncios, jogos eletrônicos, livros, esporte etc”. 

Dessa forma, os diversos lugares podem ser analisados como espaços de construções de 

aprendizagens, cujo processo de construção de conhecimento perpassa pela constituição do ser 

como sujeito singular relacionado com outros (seres singulares) em um espaço. Por isso, pensar nos 

jogos eletrônicos como processo de aprendizagem torna-se imprescindível em uma cultura voltada 

ao digital. No ambiente virtual, podem-se observar algumas características de aprendizagem, dentre 

elas o autogerenciamento. Esse aprendizado pode acontecer através da relação entre o usuário com 

os manuais, revistas especializadas, fóruns e encontro entre jogadores. Em uma plataforma de um 

RPG, os jogadores ensinam e aprendem em grupo, elaboram técnicas cada vez mais sofisticadas 
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para conseguir alcançar o propósito do jogo, lidam com saberes teóricos, geográficos, processa uma 

complexa rede de sons, imagens e gráficos 

Nesse contexto, associado à abordagem sociocognitiva surgem defesas às organizações 

aprendentes. Organizações de caráter social, cultural e lúdicas. Para Assmann (1998) essas 

organizações podem ser divididas em três diferentes estruturas: a) organizações aprendentes de 

pequeno e médio porte: família, comunidade, grupos de discussão, estabelecimentos educativos, 

comércio, indústria. Tais organizações vivem através de uma simbiose, ou seja, do princípio de 

convivialidade; b) macro-organizações aprendentes: nações, partidos, correntes ideológicas, igrejas 

e multinacionais; c) organizações aprendentes híbridas, aquelas que envolvem seres humanos e 

máquinas aprendentes, sua prevalência está situada no futuro. Por isso mesmo, o envolvimento dos 

atores sociais com os elementos da cultura tecnológica é cada vez mais estreito. Aos poucos, se vê 

acontecer uma reconfiguração das salas de aula, o envolvimento desses sujeitos com experiências 

socioeducativas, cujos arranjos fazem parte de organizações ecológicas, flexíveis.  

 

3.4 A Aprendizagem Social Virtual Mediada 

 

A categoria da aprendizagem social virtual mediada está diretamente associada à educação 

como experiência socioeducativa.  A aprendizagem social virtual mediada se consolida através da 

Internet e nos distintos espaços que ligam os jovens as tecnologias digitais. A cultura da escola além 

de ser influenciada por esses fenômenos é constantemente colocada à prova, quer seja no cotidiano 

das suas experiências mal sucedidas ou mesmo através das atitudes, comportamentos e corpos dos 

estudantes que denunciam a insistência em velhos modelos de aprendizagem das aulas expositivas 

desestimulantes. O papel dos professores é questionado por alunos nas atividades escolares. Em 

alguns casos, chega a causar um mal estar entre os professores e alunos, pois de maneira contrária 

do que se pensa é comum a esses jovens a busca de informações sobre assuntos de seus interesses.  

Uma ecologia virtual se instaura. Mudam-se as formas de viver, se relacionar, as formas de 

aprendizagem, os modos de partilha e modelos de cognição, afetando decisivamente as velhas 

instituições de aprendizagem, a saber, a cultura das escolas e seus processos pedagógicos. Os 

sujeitos aprendentes da cultura digital mostram em suas atitudes e ações que o processo de 

conhecimento através das tecnologias digitais é muito mais dinâmico e ecológico, à medida que 

crescem teias de aprendizagens colaborativas, muito distantes dos modelos racionais e estruturas 

engessadas do ensino formal, pautado no professor e na aprendizagem individualizada. 
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Essas afirmações nos direcionam para as análises de Capra, quando teoriza sobre o 

pensamento sistêmico. Seu pensamento pressupõe a compreensão das dinâmicas do todo através das 

relações entre as partes que o compõem. Do mesmo modo, como ocorre com as dinâmicas de 

aprendizagem nas diferentes experiências educativas. Quanto maior são os coletivos que se auto-

organizam em espaços de coletivos, também o são as influências que cada sujeito exerce nessa 

relação de simbiose. A educação contemporânea está crivada pelos discursos, relações de 

proximidades e conversações trocadas não mais de forma individual, mas no contexto das inúmeras 

interconexões formadas através das interações desses atores sociais. Essa visão nos leva a 

compreender o mundo físico como uma rede de relações, de conexões, e não mais como uma 

entidade fragmentada, uma coleção de coisas separadas. (MORAES, 1997, p.73). 

O conhecimento em rede, sobretudo os fenômenos das redes digitais nos mostra como as 

interligações relacionais são importantes. A educação da maneira como é pensada e praticada, ainda 

nos dias de hoje, é pautada no enfoque disciplinar, sua formação segue as os alicerces do 

racionalismo cientifico. Moraes (1997) afirma que a dificuldade da educação reside, dentre outras 

coisas, no conhecimento fundamentado em teorias de ensino-aprendizagem já ultrapassadas. Não se 

deve perder de vista, processos até então negados na maior parte dessas teorias, tais como a inter-

relação entre fundamentos físicos, mentais, psicológicos, culturais e sociais.  Como afirma a autora, 

a educação é um sistema aberto. As dinâmicas que resultam em transformações nesse campo se 

instauram na experiência, ou seja, no movimento contínuo de interação e transação entre as partes. 

Ideias, pensamentos e conhecimentos não surgem prontos e acabados. Tudo é criado gradualmente, 

vivenciando o processo, explorando conexões, relações e integrações. (MORAES, 1997, p. 100). 

Nesse sentido, experiências ecológicas dão novos sentido às experiências socioeducativas. 

Essas ecologias nos remetem à formação de currículos ocultos, currículos formados na ação dos 

sujeitos que participam de coletivos complexos.  Pode-se citar a explosão de sistemas coletivos nos 

espaços de interação do ciberespaço. Inquestionáveis currículos vivos que comportam ação e 

interação. Nesses espaços são gerenciadas incertezas, comunicação, criatividade e conexões. A 

educação passa a ser vista além da sua dimensão individual. Entende-se nesse trabalho que 

educação não se resume aos espaços formais, mas sim as diferentes experiências educativas 

presentes nas tramas cotidianas, à exemplo, a imersão em comunidades virtuais de aprendizagem, o 

envolvimento com os jogos eletrônicos em espaços interativos que comportam vários usuários, os 

movimentos de protesto/renúncia que abrangem milhões de pessoas pela Internet.  
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Longe do postulado individual e da predominância do ensino-aprendizagem centrado em 

salas de aula, as experiências educacionais contemporâneas ligadas à cultura digital deixam de lado 

o temor do isolamento, e ao contrário das várias previsões temerosas de pais e educadores, 

concretizam-se por meio de partilhas e de negociações. A esse respeito, os jovens contemporâneos 

no ensina com maestria a viver uma educação partilhada, e por que não dizer uma educação 

simulada, entendendo como parte da simulação os experimentos digitais que permitem a formação 

dessas ecologias interconectadas.  

Nesse contexto, os estudos do sociocognitivismo despertam olhares interessantes sobre 

novas formas de aprendizagens em rede. Técnicas e modelos computacionais reorientam as 

dinâmicas cognitivas dos homens. As tecnologias informáticas como extensores das capacidades 

humanas não apenas tem direcionando o uso crescente desses aparatos tecnológicos, como também 

vem provocado alterações nos modelos mentais de seus usuários. Considere-se como exemplo os 

jovens: eles são altamente adaptáveis aos modelos e variações cognitivas resultados da combinação 

matemática dos incansáveis aparelhos portáteis, ferramentas que mudam numa velocidade 

impressionante. A ciência cognitiva abrange a inteligência artificial, a simulação de processos 

inteligentes e a modelagem computacional. De igual modo, procura compreender as estruturas 

mentais, a construção de processo de conhecimento, envolvendo inclusive as sensações.  

No livro A Hora da Cultura Digital, Tapscott (2010) faz uma apanhado de várias pesquisas 

que demonstram como os jovens imersos com objetos da cultura digital possuem uma capacidade 

cognitiva superior às gerações passadas. Ele relata casos de jovens usuários de jogos eletrônicos que 

passavam a noite interagindo com jogos de ação, e, ao serem condicionados em testes de 

habilidades cognitivas, mostraram um aumento considerável nos níveis de percepção, de 

processamentos de informações e localização visual.  

De igual modo, o autor vai teorizando sobre as mudanças que o cérebro humano vem 

passando ao longo dos anos. Para isso, em contraponto a ideia de que o cérebro humano após os 

primeiros anos de vida e depois de sua maturação tende apenas a se deteriorar, o autor apresenta 

diversas pesquisas que analisam as funções cerebrais, concluindo que o cérebro passa por diversas 

fases de desenvolvimento, se mostrando altamente adaptável nos primeiros anos de vida, durante 

toda a adolescência e nos primeiros anos da vida adulta. O que possuem os jovens contemporâneos 

que os diferem de outras gerações? Indiscutivelmente esses jovens em contato com diversos 

aparatos tecnológicos durante mais de vinte horas por semana, possuem um aparelho cognitivo 

magnífico e muitas habilidades que anteriormente não eram identificados. 
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As tecnologias interativas não estão apenas transformando os cérebros, como também o 

modo que os jovens organizam suas atividades, percebem as coisas que estão ao seu redor. Que tal 

pensar no cotidiano como uma partida de um jogo de estratégias? É assim que pensar multidões de 

meninos e meninas em contato não somente com os jogos eletrônicos, mas com todo o arsenal de 

possibilidades tecnológicas interativas. Note-se:  

 

Embora haja muita controvérsia, as primeiras evidências sugerem que a imersão 

digital tem impacto positivo tangível. Os jogadores de videogames não apenas 

percebem mais coisas, mas também têm capacidades espaciais – úteis para 

arquitetos, engenheiros e cirurgiões – mais desenvolvidas. E mais: posso ver pelas 

minhas próprias observações que o típico jovem da geração Internet troca de 

tarefas com mais rapidez do que eu, e acha mais depressa o quem está procurando 

na Internet. A pesar de a pesquisa estar nos seus primórdios e não ser conclusiva, 

as evidências a favor desta teoria está aumentando. A mente da geração Internet 

parecer ser incrivelmente flexível, adaptável e hábil em várias mídias 

(TAPSCOTT, 2010, p.22). 

 

Sendo assim existe uma relação estreita entre a cognição e a aprendizagem. Para que 

possamos compreender os processos de desenvolvimento da cognição e aprendizagem nas 

experiências socioeducativas, por meio da utilização das ferramentas tecnológicas, torna-se 

imprescindível analisarmos o conceito de ergonomia, que diz respeito não somente a utilização dos 

aparatos técnicos, mas vai além desse aspecto, avaliando as condições, possibilidades e capacidades 

de tais instrumentos tecnológicos no ambiente de aprendizagem. A ergonomia como ciência 

multidisciplinar é de validade inconteste nos mais variados espaços de relação entre os indivíduos, 

uma vez que a educação é território fecundo que imprime, nos atores sociais, um vasto arsenal de 

influências vivido como currículo in acto, tal qual exprimem aprendizagens, cognição, afeto, 

memória, corpo, sentido e as experiências. 

Nos estudos de Gardner (1994) sobre os computadores como modelos viáveis para o 

pensamento humano encontram-se o futuro de desenvolvimento da ciência cognitiva. A partir 

desses estudos é possível vislumbrar novos cenários de aprendizagem, formações ecológicas de 

interatividade e aprendizagem que já fazem parte do cotidiano dos homens. Numa proposta 

ecológica, são imprescindíveis os seguintes elementos: interconectividade, interdependência e a 

interatividade. As experiências educativas da cultura digital ligam flexibilidade, plasticidade, 

criatividade, autonomia, cooperação e auto-organização. Essas práticas educativas fazem parte dos 

movimentos de fluxos, estão alocados em deslocamentos e bifurcações próprias de uma ecologia 

cognitiva de natureza virtual. 
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É nesse caminho, que se torna importante o enfoque no aprendente. Se por um lado se 

multiplicam os espaços ecológicos de aprendizagem, espaços de convivência e participação. Por 

outro, cresce a necessidade de uma educação cognitiva ligada relações sociais. As tecnologias da 

inteligência nos mostram outros modos de relações com o desenvolvimento cognitivo de crianças, 

jovens e adultos. Outras dinâmicas de construção/assimilação entram em ação. As redes interativas 

fazem dos sujeitos sociais, atores de uma ecologia múltipla.  

A noção de uma ecologia da aprendizagem nos últimos anos vem despertando curiosidades 

por parte dos educadores e pesquisadores. Sua formação requer entender que aprendizagem é um 

processo partilhado por vários pontos de conexões, onde são compartilhados interesses e 

conhecimentos. A presença de dispositivos digitais nas experiências sociais mostra as mudanças 

estruturais que o campo da educação enfrenta nesse limiar contemporâneo. A troca por uma 

concepção mais dinâmica, na qual os conhecimentos são socialmente (re) construídos, conduzirá à 

uma interação que não é senão uma nova maneira de descrever o que se passa na história de um 

sujeito, entre ele e o mundo, é a própria dinâmica da aprendizagem (MERIEU, 1998, p. 57). 

 Nessa direção, caminhamos para mudanças decisivas na forma de aprendizagem, nos 

modos de produção do conhecimento que é construído dentro e fora das salas de aula. A dinâmica 

da aprendizagem em redes, pontualmente demarcada pela interatividade dos seus interlocutores atua 

no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, bem como estabelece novas maneiras de se relacionar 

com informações, conhecimento do cotidiano e os conhecimentos denominados científicos. 

Segundo Schneider (2002) a abordagem cognitiva da aprendizagem permite levar em consideração 

os conhecimentos exteriores aos indivíduos, uma vez que os conhecimentos não se originam do 

nada. Daí a possibilidade de pensarmos numa educação não limitada somente aos espaços das salas 

de aula.  

Entender a educação enquanto fenômeno social implica em mudanças paradigmáticas na 

própria lógica da formação dos conhecimentos trabalhados em espaços educacionais formais. Ora, 

se para os jovens são díspares os sentidos dos espaços de interação criados em decorrência da 

cultura digital e o sentido das práticas realizadas nos espaços de educação formal, tranquilamente 

percebe-se a ênfase, a paixão, o encantamento dos jovens pelas experiências situadas nos múltiplos 

espaços de interação e ao mesmo tempo o descrédito que em determinados momentos chega 

incomodar, principalmente, os profissionais da área da educação. Isso não significa dizer que os 

espaços de formação formais, a exemplo a escola estão por completo saturados, muito menos 
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afirmar que às aprendizagens e conhecimentos são eminentemente aquelas vividas em espaços 

exteriores de interação.  

Essa discussão, ao mesmo tempo em que se torna imprescindível, também apresenta outros 

desafios, entre eles, pensar na formação dos currículos escolares e no próprio sentido da cultura 

escolar em tempos outros, de uma educação que extrapola os muros da escola. Uma segunda 

medida consiste em entender os sentidos e significados dos espaços de interação formados através 

das dinâmicas socioeducacionais, com ênfase os espaços de interação dos jogos eletrônicos, e não 

somente estes, dada a dimensão de experiências possíveis decorrente da cultura digital, da 

cibercultura, etc. Compreender esses espaços enquanto experiência inovadora não significa dizer ou 

mesmo avaliar tais dimensões como espaços formais de aprendizado, afirmando, por exemplo, que 

os jogos eletrônicos não ensinam nada, que é falta do que fazer, pois não ensinam conteúdos 

específicos elegidos em um contexto sócio-histórico como obrigatório ao aprendizado.  

Por sinal essa é opinião de muitos pesquisadores, pais e educadores sobre a utilização dos 

jogos eletrônicos. O discurso gira em torno que os jovens estão se tornando mais acríticos, com uma 

dimensão lexical reduzida ou que os jovens não leem bons livros de literatura e etc. Os jogos 

eletrônicos e os outros espaços de interação e/ou aprendizagem dos quais constantemente trata esse 

trabalho, tem a sua própria dinâmica de formação, criação e envolvimento. Lidam com narrativas e 

conteúdos diversos, a exemplo, conteúdos históricos, matemáticos, químicos, físicos, biológicos, 

dentre outros numa perspectiva diferente. Uma dimensão convergente, que não estando preocupada 

necessariamente com aprendizagem, no caso dos jogos comerciais, consegue de modo interessante 

trabalhar com conceitos, conteúdos, com o lado afetivo, criativo, psicomotor e social dos seus 

usuários. No que diz respeito às críticas sobre as maneiras de governo e conhecimento dos jovens 

contemporâneos, concordo com as afirmações de Tapscott (2010) quando conclui que os jovens 

estão muito bem, o que lhes falta são incentivos, condições que por sinal ainda não são favoráveis. 

Como nunca visto na história da humanidade, os jovens utilizam, partilham espaços interativos para 

melhorar seus níveis de inteligência, e assim estão mostrando que são sim críticos, parceiros e 

criativos.  

Falar em aprendizagem através das redes ecológicas, dentre outras coisas é pensar numa 

aprendizagem que também esteja baseada na comunicação, no texto, nas imagens. Uma 

aprendizagem que através da interatividade, dos envolvimentos dos seus porta-vozes, no caso dos 

jovens modifiquem as estruturas cognitivas. A esse respeito Schneider (2002) aborda a questão da 

aprendizagem pela comunicação, levando em consideração as estruturas de conhecimento, as redes 
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semânticas e os esquemas. Em relação aos esquemas e suas formas de aprendizagem o autor destaca 

as seguintes assertivas: a) Enriquecimento de esquemas existentes por anexação de novos 

elementos; b) Modificação de esquemas existentes, através de reajustes ou refinamentos, mas que 

não comprometam a estrutura do esquema; c) Reestruturação de esquemas e criação de novos 

esquemas.  

Greenfield (1988) a respeito da utilização dos jogos de computador analisa que os 

videogames elementos visuais que despertam o desejo. As considerações feitas por essa autora 

datam do final da década de oitenta, no entanto, entrando, já sinalizavam a variedade de 

experiências com jogos de computador pelas crianças. Segundo ela, os jogos despertam o desejo, 

pois, são elementos vídeo-lúdicos que possibilitam a participação ativa dos seus usuários. 

Prosseguindo, a autora discorda que os jogos são simplesmente experiências sensorimotores de 

coordenação viso-motora não desenvolvendo o raciocínio, haja vista que os jogos requerem mais 

outras habilidades cognitivas.  

Nessa perspectiva, nota-se, atualmente, que os jogos eletrônicos foram sofisticados a tal 

ponto que não somente trabalham habilidades distintas do aparelho cognitivo humano, como 

também se tornou um objeto afetivo de grande importância entre os jovens. A qualidade das 

imagens, dos sons, as curvas de aprendizagens foram crescendo à medida que os jogos eletrônicos 

se tornam cada vez mais realísticos. Os diversos gêneros de jogos e suas peculiaridades 

desenvolvem diferentes níveis de aprendizagem. Os jogos de fantasia, jogos de estratégia, jogos de 

simulação, variadas escalas de desafios que fazem do entretenimento com os jogos eletrônicos um 

momento de aprendizagem, de interação social, desenvolvimento das relações afetivas, criatividade, 

abstração. 

Gardner (1994) descreve em sua obra um conjunto de sete inteligências que fazem parte 

das experiências sociais dos sujeitos. Inteligências que não se limitam aos espaços formais que 

aprendizagem, e, por tanto, nos dizem muito sobre campos específicos da formação cognitiva dos 

atores sociais. A Inteligência Linguística situada no hemisfério esquerdo do cérebro das pessoas 

destras, muito contribui para o desenvolvimento comunicativo, social. Com base nisso, um fato que 

desperta interesse quando observamos a imersão dos usurários nos jogos eletrônicos, principalmente 

nos jogos do gênero RPG ou MMORPg é a constante utilização dos chats para conversar com seus 

pares. Especificamente nesses jogos, nota-se uma experiência interessante na comunicação e a 

função de uma inteligência linguística que muito contribui tanto para o envolvimento dos sujeitos 

que fazem parte dos clãs ou grupos de jogadores, como também permitem habilidades coletivas 
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para cumprir os objetivos e assim ganhar o jogo. Com base nisso, deve-se levar em consideração a 

formação de redes intertextuais coletivas nesses experimentos sociotécnicos e o desenvolvimento de 

uma inteligência linguística que trabalha nos sentido de desenvolver habilidades como 

convencimento, estimulação, criatividade, inventividade.  

A Inteligência Corporal-Cinestésica que segundo o autor localiza-se no córtex motor e os 

hemisférios dominantes dos movimentos corporais estão situados no lado contra lateral do córtex 

cerebral. Ao contrário do que pensam muitas pessoas, a imersão com os jogos eletrônicos 

estimulam numa escala muito grande o trabalho com os movimentos, capacidade cognitiva do 

cérebro para conduzir os movimentos dos personagens. Nos jogos de corrida, jogos esportivos e não 

somente nesses, podemos analisar o desenvolvimento dessa inteligência nos movimentos 

espontâneos com corpo que indicam um trabalho laboral de planejamento de ações meticulosamente 

projetadas pelo cérebro para externar emoções, estratégias e superar os desafios.  

Outro exemplo de inteligência que pode ser aplicada aos jogos eletrônicos é a Inteligência 

Lógico-Matemática, cuja habilidade principal é explorar as categorias e padrões através da 

manipulação de objetos. No contato com os jovens usuários dos jogos eletrônicos é comum escutar 

que utilizam os jogos para melhorar o desempenho com os conhecimentos lógicos e matemáticos. 

Existem os jogos mais complexos que exigem uma concentração, a exemplo os jogos de simulação 

e estratégias, mas também os joguinhos em flash que estão disponíveis na Internet que são 

utilizados para melhorar as skills, ou seja, melhorar as habilidades, como chama os jovens. São 

jogos que trabalham com conteúdos lógicos, espaciais associados à capacidade de raciocínio, 

atenção, agilidade, deslocamento e percepção. 

A Inteligência Espacial trabalha no sentido de mapear uma determinada realidade espacial 

e habilidades como manipulação de objetos, dispersão, superação de imprevistos. Corriqueiramente 

os usuários dos jogos eletrônicos emergem em situações que necessitam dessa habilidade espacial 

refinada. O que se pode observar com os usuários é a facilidade de prever, montar cartografias 

espaciais, manipular mentalmente os desafios, prever os riscos e montar estratégias mentais que vão 

refletir durante todo o jogo e muito além do jogo, nas suas vidas cotidianas. 

Ainda nesse sentido, pode-se destacar a inteligência intrapessoal como habilidade de 

conhecimento de si, como por exemplo, as suas habilidades, os seus pontos fracos e fortes. Essa é 

uma questão muito comum nas falas dos usuários dos jogos eletrônicos, eles são boas ferramentas 

para traçar perfis das pessoas. Quando estão imersos nas tramas dos jogos, eles experimentam 

vários tipos de sensações, emoções, ajudam a descobrir os desejos, planos, os medos e inclusive 
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utilizam determinados gêneros de jogos em relação às suas próprias necessidades e perfis, enquanto 

sujeitos de emoções e desejos. Por ultimo, destaca-se ainda a Inteligência Interpessoal como sendo 

a habilidade de compreender as diversidades que os ligam ao universo de muitos parceiros.  

Nos jogos coletivos, a inteligência interpessoal é bastante utilizada. Geralmente os clãs 

como são chamados os grupos de jogadores, conhecem muito bem e lidam com a percepção 

individual dos seus integrantes, passam a compreender as motivações dos seus parceiros. Isso 

ocorre tanto na modalidade presencial dos jogos, quando se pode observar a afinidade de desejos e 

envolvimento dos sujeitos em torno dos jogos, quanto na modalidade online onde são importantes 

os envolvimentos coletivos, o desejo de entender/partilhar com outros. Ainda são atributos da 

inteligência interpessoal, a percepção de pontos de vista antagônicos, as motivações, 

temperamentos, intenções estando associado no cérebro aos lobos frontais, responsáveis pelo 

conhecimento interpessoal dos sujeitos, ou seja, o conhecimento do outro e identificação comum 

em determinado tipo de experiência. Outras habilidades são exploradas por Tapscott (2010). São 

elas: melhora da coordenação entre os movimentos das mãos e olhos, otimização do tempo de 

reação e desenvolvimento de uma visão periférica aguçada. Melhora das habilidades espaciais, a 

facilidade de manipular mentalmente objetos tridimensionais. Conclui o autor que estas são 

habilidades interessantes para profissões como arquitetos, engenheiros e cirurgiões.  

Os modos de aprender novos conhecimentos por esses jovens não se limitam numa ação 

sequencial. Talvez isso incomode os mais conservadores que não entendem os pequenos processos, 

caminhos e autogestão das atividades da juventude contemporânea. São sujeitos de mentes 

hipertextuais, usando as palavras de Tapscott (2010).  Possuem estruturas cognitivas paralelas 

desconcertantes a todo tipo de pensamento reducionista. Algumas lições podem ser apreendidas 

com esses jovens, em especial a cultura da escola que muito embora conviva com eles, não dialoga, 

não entende o seu tom, sua voz. Como lição pode-se destacar reflexões sobre o sistema educacional 

pensando em processos socioeducacionais mais abertos, aproveitando a capacidade coletiva e 

encorajá-los a colaborar. Tal como acontece nas experiências socioeducacionais, o conhecimento é 

um processo de descoberta que precisa de interação para ser entendido. As primeiras palavras desse 

capítulo informavam que não encontraríamos aqui receitas, nem manuais, portanto como desafio 

sensibilizado fica o encorajamento de entender as tramas socioeducacionais que os jovens partilham 

nos jogos eletrônicos, o potencial das mídias na vida e formação de uma aprendizagem dinâmica e 

interativa espalhada pelo terreno da cultura, nas experiências diárias dos jovens em contato com 

diversos instrumentos tecnológicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

  

 

 

HORIZONTES METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Paradigma e Natureza da Pesquisa  

      

O suporte paradigmático escolhido para a elaboração desse estudo é o paradigma 

interpretativo de pesquisa. Conseqüentemente, a natureza dessa pesquisa é, pois, qualitativa. A 

referência ao paradigma interpretativo de natureza qualitativa se define pela busca de se 

compreender o objeto em estudo situado em um campo específico de análise, considerando as 

interações estabelecidas entre os sujeitos e o meio natural em que o estudo se desenvolve. A base 

naturalística presente no paradigma interpretativo tem como pressuposto as relações entre 

fenomenologia e hermenêutica que lhe nutrem como dispositivo fundamental, desde a inserção do 

pesquisador em campo, até a divulgação dos resultados, concreta e paulatinamente vivenciados com 

os sujeitos em suas tensões e negociações de crises e manifestações de sentido (Ricoeur, 1979).  

A pesquisa interpretativa é também denominada de pesquisa compreensiva. Macedo 

(2000) estabelece que a tensão da pesquisa compreensiva nos meios educacionais tem sido 

referendada por uma crescente necessidade de se discutir mais detalhadamente os princípios de uma 

hermenêutica crítica a ser exercitada nesses espaços. A questão paradigmática, nesse caso, é ponto 

central a ser discutido desde as diversas situações práticas às concepções de método, homem, 

formação e ciência no contexto das interações humanas, sociais e educacionais.  

A importância da fenomenologia e da hermenêutica como bases de sustentação dessa 

pesquisa se justifica por três motivos fundamentais: (1) pela preocupação mais com o processo que 

com o produto e pelo respeito à singularidade/subjetividade dos sujeitos nela envolvidos; (2) por 

situar o pesquisador diante de fenômenos complexos, próprios aos sujeitos, carregados de uma 

produção de linguagem plurissignificativa e polissêmica de redes ininterruptas de significados; (3) 

por levar em conta as situações, as reações e as circunstâncias particulares e interpessoais, nas quais 
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se dá a experiência. Nesse caso, o foco não é o indivíduo, mas a própria rede de significação gerada 

a partir de sua interatuações (ESPÓSITO e BICUDO, 1997). 

Por isso mesmo, nesse paradigma de pesquisa, o estudo deve ocorrer no meio natural dos 

participantes e o saber produzido nesse tipo de pesquisa é visto como "enraizado" numa cultura, 

num contexto, numa temporalidade sempre relacional e situada por uma necessidade de se conhecer 

a coisa mesma por aquele que a produz. A compreensão do objeto de pesquisa pede abertura frente 

o inédito e o respeito ao singular, posto que, suas manifestações ocorrem durante todo o percurso da 

investigação. Existem, então, dois fatores principais que lhe conferem pertinência. O primeiro é que 

sua construção não se dá de modo linear e sem os inúmeros contatos com o campo de pesquisa, 

sujeitos pesquisados e suas perspectivas e crises de sentido. O segundo fator é por se situar numa 

busca cotidiana de respostas para o estado atual do problema e as formas de compreender sua 

natureza, modos de manifestação e sentidos. Enfim, a ênfase nesse tipo de abordagem 

paradigmática é a explicitação e a compreensão sobre a construção e atribuição de sentidos às 

ações, processos e relações, vividas no campo das interações e a partir das suas múltiplas 

referências a produção de discursos sobre a experiência. 

Por fim, trata-se de uma pesquisa com procedimentos, instrumentos e técnicas apropriadas 

para a apreensão de uma realidade complexa. É com razão que, as abordagens de pesquisa desde o 

início dos anos 70, inspirando-se em Bogdan & Biklen (1994), vêm sofrendo uma forte aliança a 

tais idéias acima expostas. As relações entre o “explicar” e o “compreender”, a problematização 

fecunda em torno de questões que envolvem a relação “sujeito-objeto”, a subjetividade do 

pesquisador, a neutralidade científica, e outras, dentro desse processo histórico, vem sustentando 

uma profunda mudança de comportamento por parte dos pesquisadores (Chizzotti, 1998; Macedo, 

2000). Desde então, a pesquisa de natureza qualitativa vem redimensionando a perspectiva 

quantitativa, a testagem de variáveis e o centralismo de pesquisas nas hipóteses, ao acentuar a 

importância do ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como o seu principal 

instrumento (André e Ludke, 1986).  

4.2 Método da Pesquisa 

Entendo que a pesquisa de natureza qualitativa-interpretativa pede um diálogo com uma 

postura que seja ao mesmo tempo aberta às imprevisibilidades e incertezas e direcionada a um 

proceder descritivo e problematizador das situações que circunstanciam o objeto em estudo. Optei, 

assim, pela escolha do exercício de um método etnográfico mais amplo denominado por Souza 
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(2007) de método etnográfico crítico-constitutivo. Uma das principais características desse tipo de 

método é a possibilidade de imprimir às situações observadas/participadas, uma política de sentido 

que seja radicalmente crítica durante os processos de descritibilidade dos fenômenos e de suas 

manifestações constitutivas. Lê-se: 

Assim tenho especificado minhas inspirações para o trabalho de campo, em relação à 

etnografia. Primeiramente me aproprio da etnografia como um método de investigação 

imprimindo-lhe uma adjetivação mais próxima aos meus objetivos (crítico-constitutiva). 

Venho discutindo pois que a aplicação indiscriminada da etnografia como um método, 

incorre em um desconhecimento sobre sua história e evolução nas ciências humanas e 

sociais. Triviños (1987) informa que a origem de um pensamento etnográfico toma corpo a 

partir dos trabalhos de Malinowiski em uma prática de antropologia descritivo-

experimental. Prefiro abordá-la em suas relações com a fenomenologia de Schütz e sua 

preocupação com o conjunto de relações interessadas em uma autobiografia situada e com o 

conceito de Etnografia Constitutiva de Hugh Meham (1978) para o qual o termo etnografia 

constitutiva evita dois erros de interpretação contidos na noção de microetnografia, antes 

atribuídos à etnografia constitutiva. Para esse autor, o termo micro não corresponde ao seu 

projeto que é de estabelecer elos entre os níveis micro-macro, mostrando, em patamares 

variados de análise, como se constrói uma estrutura; é fato, que a expressão 

microetnográfica mostrando, em patamares variados de análise, como se constrói uma 

estrutura (...) os estudos da etnografia constitutiva, portanto, funcionam a partir da hipótese 

de que as estruturas são construções sociais. Entretanto, é fundamental superar o 

estruturalismo a partir do exercício epistemológico da crítica radical ao método. Por isso a 

adjetivação etnografia crítico-constitutiva que possibilita o tratamento das relações 

micro/macro/relacionais e suas políticas tensivas de sentido (SOUZA, 2007, p.103-104). 

Assim, a escolha por esse tipo de método respalda-se pela relação dialógica, as 

manifestações de sentidos, as imprevisibilidades dos processos e surpresas que a pesquisa em 

educação permite vivenciar. Entendo que a etnografia crítico-constitutiva evita a unilateralidade e 

monossemia na análise dos fenômenos, quando apreende como fundante da construção dos 

sentidos, a abordagem das interações negociadas com os sujeitos frentes os objetos em estudo. 

Dessa forma, para ampliar as possibilidades de interação com os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, 

privilegiei a prática da descrição densa de situações, de conflitos, surpresas, angústias, alargando-a 

e exercitando-a nos campos da pesquisa em educação.  Explicitar, com ênfase nas descrições de 

procedimentos construídos pelos atores sociais em estudo, os seus procedimentos de significação, 

reflexões, análises negociadas com os sujeitos, a partir de anotações feitas em diário de campo, 

durante as observações e a análise da produção documental elaborada, torna-se o tópico central de 

minhas reflexões.  

4.3 Contexto Formal da Pesquisa 

O contexto geográfico no qual essa pesquisa foi desenvolvida é a região metropolitana de 

Aracaju, composta pelos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e 
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São Cristovão. O município sede dessa região é Aracaju. Segundo o IBGE, a região metropolitana 

de Aracaju tem uma população estimada em 794.475 habitantes. Aracaju é um município brasileiro 

e capital do Estado de Sergipe, localizado na região litorânea. Sua extensão territorial é cortada 

pelos rios Sergipe e Poxim. A estimativa da população da capital, segundo dados do IBGE é de 

544.039 habitantes. A cidade está localizada na região nordeste, sua área territorial é de 174 Km², 

fica a uma distância de 1650 km da capital federativa do Brasil e é considerada nacionalmente como 

sendo a capital da qualidade de vida. 

O clima na cidade é bastante quente e úmido na maior parte do ano, registra uma variação 

média anual de 26°C e uma precipitação em torno de 1590 mm anuais. Os meses mais frios são 

junho e julho e os meses mais quentes são janeiro, fevereiro e março. O solo da cidade é composto 

por um areal, nas zonas mais próximas ao mar localizava-se uma extensa área de manguezal, 

entretanto, essa área se encontra em grande parte urbanizada com construção de prédios, resultado 

do crescimento da indústria imobiliária na região. Sendo assim, a maior parte de manguezal está 

recoberta pelas construções nos bairros mais nobres da cidade, a exemplo, o bairro Jardins, 13 de 

julho. A vegetação originaria aos poucos, quase que por completo foi sendo soterrada.  Na cidade 

de Aracaju, são destaques festivos, o Pré-Caju, uma micareta que antecede os festejos carnavalescos 

e o São João, festa característica do mês de junho que toma conta da cidade.  

Em relação à saúde, Aracaju segundo dados do IBGE do ano de 2005 dispõe de 191 

estabelecimentos de saúde, sendo 64 gratuitos e um total de 2.229 leitos, dos quais 472 leitos são de 

estabelecimentos públicos de saúde. Ainda são dados relevantes, o número de eleitores é de 347.712 

mil e o produto interno bruto segundo dados do ano de 2007 que é de 12.211 reais per capita. O 

transporte público na cidade é feito, em sua maioria, através dos ônibus que fazem parte do Sistema 

Integrado de Transporte. Ainda a respeito da locomoção de seus conterrâneos pode-se destacar o 

Terminal Rodoviário de Aracaju, localizado às margens da Avenida Tancredo Neves, na entrada da 

cidade e o Aeroporto Internacional de Aracaju. As principais ligações terrestres que cortam o estado 

são: a BR 101 e a BR 235 que faz ligação para várias cidades do interior do estado, suas terras 

fazem divisa com os seguintes estados brasileiros da Bahia, Alagoas. Aracaju conta ainda com o 

Porto de Sergipe, localizado na região metropolitana, no município de Barra dos Coqueiros.  

No que se refere à educação, dados do IBGE de 2009 relacionado às matrículas nas escolas 

da rede públicas e privadas, descrevem que foram efetuadas 75.750 matrículas na modalidade 

ensino fundamental, 26.709 matrículas na modalidade ensino médio e 11.513  matrículas no ensino 

pré-escolar. O quadro docente se encontra divido da seguinte forma, 4.020 docentes atuando no 
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ensino fundamental, 1.710 docentes no ensino médio e 644 docentes atuando no ensino 

fundamental. O município conta com 415 escolas, sendo dividas da seguinte forma: 206 escolas no 

ensino fundamental, 81 escolas do ensino médio e 128 escolas no ensino pré-escolar. Ainda no que 

diz respeito à educação, Aracaju é beneficiada com a presença do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS e da Universidade Federal de Sergipe- UFS, além de variadas 

instituições particulares de ensino superior. 

Segundo dados da amostra populacional do ano de 2009 realizada pelo IBGE, apenas 18,3% 

dos jovens residentes nessa região possuem algum tipo de vinculo empregatício. Ademais, os dados 

levantados pelo PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do ano de 2008, sobre o 

acesso a internet e telefone celular móvel são interessantes. Pode-se observar que 29,3% das 

pessoas com dez ou mais ano de idade utilizam a internet no período de referência. 44,0% das 

pessoas com mais de dez anos utilizam a internet no período de referência no domicílio em que 

moravam em contraponto a 50,3 %das pessoas que utilizaram a internet em centros de acesso 

gratuitos ou pagos. Apenas 15,9% das pessoas com dez anos utilizaram a internet em 

estabelecimentos de ensino, e, por outro lado, 83,4% as pessoas com mais de dez anos utilizaram a 

internet para se comunicar com outras pessoas e 69,9% das pessoas com dez ou mais anos 

utilizaram a internet no período de referência como atividade de lazer. Ainda são dados relevantes 

no conjunto dessa amostra que 69,1% das pessoas com dez ou mais anos de idade utilizaram a 

internet no período de referencia para educação e/ou aprendizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotografia panorâmica de Aracaju, Sergipe, Brasil, 2010 
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No que diz respeito à origem dos sujeitos da pesquisa, a Universidade Federal de Sergipe – 

UFS se destaca como instituição pública federal, localizada no município de São Cristovão –

Sergipe. O ensino superior no estado de Sergipe foi iniciado em 1920, e começou a funcionar 

somente no ano de 1950 com a criação das Escolas de Ciências Econômicas e de Química, a 

Faculdade Católica de Filosofia e a Faculdade de Direito e em 1951. No ano de 1954 foi criada a 

Escola de Serviço Social e no ano de 1961 a Faculdade de Ciências Médicas. O crescimento de 

números de escolas superiores possibilitou a criação da Universidade no estado de Sergipe. Por 

meio da Lei n. 1.194 de 11 de julho de 1963, o governo estadual autorizou a transferência dos 

estabelecimentos do Ensino Superior para a então chamada Fundação Universidade Federal de 

Sergipe, organizada pelo governo federal. Em 28 de fevereiro de 1967 por meio do decreto de Lei. 

N. 269 foi instituída a Fundação Universidade Federal de Sergipe, porém a sua instalação só 

ocorreu em 15 de maio de 1968, quando na oportunidade foram incorporadas seis escolas superiores 

e/ou faculdades. Por meio da Reforma Universitária Brasileira foram criados quatro centro 

acadêmicos, quais sejam, CCBS – Centro de Ciências Biológicas e Saúde, CCET - Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia, CCSA - Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e CECH – Centro de 

Ciências da Educação e Humanas. Os centros coordenam 26 Departamentos e 102 Cursos. Seu 

corpo discente evoluiu de 638, no ano da sua criação, para 10.375. Com o passar do tempo foram 

criados mais dois centros, o CESAD – Centro de Educação Superior a Distancia e o CINTEC - 

Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia, criado em 2005 por meio da portaria n. 938, de 

01 de novembro do mesmo ano.  

Segundo dados do relatório anual da gestão da Universidade Federal de Sergipe – UFS, no 

ano de 2009 foram diplomados no total de cursos ofertados pela instituição, 1.366 alunos. O campus 

universitário de São Cristovão abrange um público de alunos de toda a região metropolitana de 

Aracaju, além de alunos do interior e de outros estados. Ainda no ano de 2009 foram 

disponibilizadas 4.455 vagas, distribuídas da seguinte forma entre os campi. O Campus de São 

Cristovão teve 3.355 vagas, o campus Aracaju 350 vagas, o campus Itabaiana 500 vagas e o campus 

Laranjeiras obtiveram 250 vagas. Levando em consideração a oferta de vagas no ensino presencial e 

a distancia, temos a seguinte configuração. O ensino presencial conta com 4.455 vagas e o ensino à 

distância contempla 4.400 vagas, gerando um total de 8.555 vagas através da instituição. Ademais, 

a universidade ampliou a oferta de vagas e a criação de outros campi no interior do estado, por 

exemplo, o campus de Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto, além das atividades desenvolvidas em 

parceria com a UAB - Universidade Aberta do Brasil, instituída a partir do ano de 2006, onde são 
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oferecidos diversos curso de educação superior à distância, abrangendo pólos em diversas regiões 

do estado.  

Nesse sentido, a instituição vem passando por um processo de ampliação de vagas. Na 

graduação foram distribuídas para o processo seletivo do ano de 2010, um total de 5.260 vagas em 

102 cursos distintos. As unidades administrativas da Universidade Federal de Sergipe – UFS, em 

grande parte funcionam na Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, localizada na 

Avenida Marechal Rondon, sem número, Jardim Rosa Elze - São Cristovão-Sergipe. Compõem a 

Cidade Universitária os seguintes setores, a Reitoria, a Prefeitura do Campus, o Setor Esportivo, os 

Centros Acadêmicos, a Biblioteca Central - BICEN, o RESUN- Restaurante Universitário, o CPD - 

Centro de Processamento de Dados, o Arquivo Central, o Centro Editorial e Audiovisual - CEAV, e 

o Colégio de Aplicação - CODAP. Funcionam fora da Cidade Universitária: o Campus da Saúde, o 

Campus Avançado do Crasto, o Campus Rural, o Campus Avançado de Xingó, o Centro de Cultura 

e Arte - CULTART e o Museu do Homem Sergipano, além dos novos Campi localizados nas 

cidades de Itabaiana e Laranjeiras e na cidade de Lagarto.  

 

4.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

Essa pesquisa foi realizada com dez jovens com idade entre 18 a 26 anos, usuários dos jogos 

eletrônicos, residentes na região metropolitana de Aracaju, no Estado de Sergipe, Brasil, 

considerando os seguintes critérios: i) jovens da geração dos anos 90 que fizeram uso e/ou 

apropriação dos jogos eletrônicos, a partir da popularização da internet no Brasil; ii) jovens que 

tiveram o primeiro contato com os jogos eletrônicos com idade entre cinco e sete anos; iii) jovens 

universitários matriculados na UFS que ainda não ingressaram no mercado de trabalho e que 

residem com os pais; iv) jovens que utilizam frequentemente os espaços de interação social através 

da internet, quais sejam: sites de relacionamento, fóruns de discussão, comunidades virtuais ligados 

aos jogos eletrônicos.  

Pretende-se trazer à tona as perspectivas de sentidos e significados desses jovens usuários 

de jogos eletrônicos desde as experiências sociointerativas até os processos de apropriação e uso 

dos recursos instrumentais de interação social midiática, efetuados pela juventude, que afeta as 

relações sociais de interação, identificação, agrupamento e convívio a qual Maffesoli denomina de 

socialidade e suas repercussões nas experiências socioeducacionais contemporâneas.   
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A delimitação do critério para escolha dos usuários foi estabelecida da seguinte forma: a) 

Faixa etária entre 18 e 26 anos de idade, considerando a margem de flexibilidade na qual se insere o 

conceito de juventude. Foram selecionados dez usuários que participaram da pesquisa. b) Essa 

população foi selecionada através de questionário fechado, aplicado entre os meses de março e abril 

do ano 2010 na Universidade Federal de Sergipe – UFS, que atende jovens universitários da zona 

metropolitana do município de Aracaju – Sergipe. Na oportunidade foram distribuídos 100 

questionários entre o público de jovens universitários levando em consideração as categorias da 

pesquisa, bem como informações técnicas, tais como o nível de utilização de jogos eletrônicos, 

nível de imersão em ambientes virtuais de partilha e interação e outros dados que podem ser 

analisados na composição do questionário fechado que possibilitaram a escolha dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

4.5 Local da Pesquisa 

 

Essa pesquisa foi realizada nos espaços de interação dos jovens universitários. Sendo assim, 

as entrevistas ocorreram nos espaços da universidade onde estudam esses jovens, em espaços outros 

de interação, como as residências e as Lans Houses. Na etapa de observação dos usuários imersos 

nas tramas dos jogos eletrônicos foram priorizados ambientes de imersão onde vivem os usuários. 

Com a premissa de observar o espaço onde jogam e as estratégias utilizadas pelos jogadores, se faz 

necessário adentrar no universo dos usuários, quer seja nas suas casas e/ou outros espaços de 

interação. A escolha por esses espaços de interação deu-se pela possibilidade de analisar o objeto de 

forma mais natural, descortinando as categorias principais que orientaram a pesquisa. 

 

4.6 Principais Instrumentos de Coleta de Informações 

 

Os principais instrumentos utilizados durante o processo de pesquisa foram: jornal de 

bordo, diário de campo, observação participante ativa e entrevista semidirigida. Os instrumentos e 

os recursos a serem utilizados no processo de coleta de informações são justificados pela 

necessidade do pesquisador garantir o acesso aos elementos básicos que lhe permitem exercitar a 

compreensão sobre um fenômeno de interesse social e científico, de modo mais coerente possível 

com seus objetivos e intenções. Sem os recursos necessários a esse proceder, torna-se impossível o 
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pesquisador tornar estranho o habitual. Ainda, torna-se muito dificultoso o trabalho de favorecer as 

trocas necessárias para a resolução e compreensão do problema de pesquisa apresentadas como uma 

demanda pelos sujeitos, instituições, grupos etc. Assim, visando me aproximar desse complexo 

modo de interação exponho e defino, logo a seguir, alguns instrumentos que foram utilizados no 

decorrer da pesquisa. São eles: 

4.6.1 Jornal de Bordo 

 Nesse instrumento são considerados os eventos especiais e as descrições de atividades e a 

descrição do comportamento do pesquisador. Esse instrumento foi utilizado em todas as etapas da 

pesquisa como fonte de registro das etapas, principais angústias, construções teóricas e o cotidiano 

de um pesquisador em formação. Esse foi um instrumento de catarse e registro livre de idéias e 

vivências, voltado à natureza reflexiva do pesquisador em diversos momentos da pesquisa. A 

finalidade foi produzir uma espécie de inventário de práticas, atitudes, comportamentos que 

culminem em reflexões analíticas, metodológicas e formativas do pesquisador, a respeito de 

mudanças ocorridas durante a construção do objeto. 

4.6.2 Diário de campo 

 Esse instrumento foi destinado às anotações de situações cotidianas, vividas e observadas 

nas relações estabelecidas com os estudantes. A partir dos tópicos geradores (ou temáticas de 

discussão) fui registrando informações de modo mais livre possível, logo após o contato com as 

situações de meu interesse, ou durante as interlocuções, pela apresentação de diversos extratos de 

falas dos estudantes no próprio conjunto da situação no momento em que estivermos em contextos 

de interação voltados à pesquisa. Nesse caso as anotações são livres, não voltadas aos critérios de 

uma observação sistemática. Segundo André e Lüdke (1986) faz-se necessário uma observação in 

locus, baseada numa abordagem qualitativa de pesquisa, onde estivessem presentes aspectos da 

realidade tomando-se por base as relações cotidianas encontradas. Em outras palavras, por meio da 

articulação entre à prática de anotações de campo e a observação do tipo participante completa 

compreendendo momentos de natureza descritiva, especialmente a descrição dos sujeitos na 

reconstrução de diálogos situados em contextos de interação de pesquisa.  
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4.6.3 Observação Participante Ativa 

 

Privilegiando os espaços da qualitatividade, onde o pesquisador participa, ativa e 

relacionalmente, com o objeto de estudo, foi estabelecido durante a pesquisa, um contato direto, 

estreito com os sujeitos em investigação mediante procedimento de uma Observação Participante 

Ativa (OPA). Em outras palavras, uma observação em que “o pesquisador se esforça em 

desempenhar um papel e adquirir um status no interior do grupo ou da instituição que estuda, o que 

lhe permite participar ativamente da atividade como um “membro” aceito” (MACEDO, 2000, p. 

157).  

Metodologicamente, foi feita uma delimitação progressiva do foco de estudo no âmbito da 

formulação de questões relacionadas ao objeto em estudo. Em seguida, problematizo o contexto 

específico da investigação a partir de um levantamento de informações (ou triangulação de dados), 

na esfera de uma releitura crítica de autores reconhecidamente divulgados nos espaços de produção 

científica, sobre a relação entre jogos eletrônicos, cultura juvenil e o conceito de socialidade e as 

práticas sociais observadas durante o desenvolvimento da pesquisa a fim de situar a pertinência do 

estudo no campo das ciências humanas e na educação.  

4.6.4 Entrevista Semidirigida 

Esse instrumento, geralmente é utilizado em situações onde pesquisador necessita de 

respostas mais direcionadas para a resolução de seu problema de pesquisa. Apesar de não delimitar 

um conjunto de perguntas fechadas a serem respondidas durante a execução do processo, a 

entrevista semidirigida apresenta um rol de categorias endereçadas ao entrevistado sob forma de 

perguntas focais, que permitem alcançar elementos explicitativos dos questionamentos básicos 

situados durante a problematização da pesquisa. Durante a pesquisa, esse instrumento foi utilizado 

em momentos distintos: no início da pesquisa de campo, cuja finalidade foi conhecer o primeiro 

estado do objeto, suas nuanças, particularidades e caracterização; durante o final da pesquisa de 

campo, especificamente nos últimos meses anteriores à chegada dos vinte e quatro meses previstos 

para a realização do mestrado. As entrevistas individuais foram sendo feitas de acordo à 

disponibilidade dos usuários e segundo a necessidade de se recorrer às fontes de informação (os 

próprios usuários) caso houvesse dúvidas em relação a um aspecto (ou vários) do problema de 

pesquisa que não estiverem devidamente explicitados. Algumas categorias foram, então, elencadas: 
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I – Sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços de interação, 

agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli; 

II – Características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando como 

referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens; 

III – Influências da aprendizagem social virtual mediada como elemento conceitual 

relevante para educação;  

Nesse sentido o objetivo desse instrumento foi garantir uma descrição densa do objeto de 

pesquisa pelo processo de compreensão ampliada das informações necessárias ao tratamento das 

questões de pesquisa. Utilizei ainda, no momento da análise das informações a recorrência aos 

autores situados no corpo do trabalho para relacioná-las umas com as outras tendo por base uma 

démarche crítica e complexa, não simplificadora, considerando desde as raízes históricas, no 

terreno teórico e bibliográfico, aos significados culturais do fenômeno em estudo oferecidos pelos 

próprios sujeitos em observação e estudo (Triviños, 1987). Nesta perspectiva, alguns elementos 

relacionados à pesquisa foram focados. Dentre eles, a ênfase aos processos e produtos do sujeito, 

a partir das categorias acima descritas.  
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 5.1 Etapas da Pesquisa: o tratamento das informações 

 

Essa pesquisa foi realizada em quatro etapas distribuídas em momentos básicos e 

interdependentes. A  primeira etapa foi destinada ao estudo sistemático de produções teóricas, 

fontes bibliográficas existentes sobre conceitos centrais da pesquisa. A segunda etapa consistiu na 

aplicação do questionário fechado para identificação dos sujeitos participantes da pesquisa em 

observância aos critérios estabelecidos na organização da pesquisa. A terceira etapa está relacionada 

ao desenvolvimento e aplicação da entrevista e da observação de usuários de jogos eletrônicos. A 

quarta etapa foi destinada à análise e interpretação dos resultados através de constantes diálogos 

com os autores utilizados na construção teórica (ou conceitual) da pesquisa. 

Quanto à primeira etapa, destacam-se os estudos de autores diversos, especificamente, a 

realização ininterrupta do estudo da produção teórica do sociólogo francês Michel Maffesoli, 

inventor do conceito de socialidade que, nessa pesquisa, é categoria central. Ademais, foram 

sistematicamente analisadas as produções teóricas, pesquisas e referenciais existentes que 

contribuam para a definição do plano conceitual da pesquisa (chamado também de Referencial 

Teórico ou Fundamentação Teórica) relativo à categoria de jogos eletrônicos, cultura juvenil 

contemporânea, sociologia do cotidiano de Michel Maffesoli e aprendizagem social virtual 

mediada. 

Quanto à segunda etapa, a aplicação do questionário fechado, para a identificação dos 

sujeitos participantes da pesquisa. O questionário foi construído através da seqüência ordenada de 

perguntas relacionadas a temáticas especificas do objeto de estudo
1
. Assim sendo, busquei através 

desse instrumento analisar os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, dando ênfase à 

relação estabelecida entre esses sujeitos e os jogos eletrônicos como espaço de entretenimento, 

formação de vínculos sociais grupais e aprendizado na contemporaneidade. Nesse momento foram 

                                                 
1
 Cf. Anexo. 
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retomadas às categorias e/ou conceitos da sociologia do cotidiano de Michel Maffesoli quanto ao 

agrupamento, convívio e socialidade. 

Quanto à terceira etapa, foram realizadas entrevistas individuais semidirigidas e a 

observação dos usuários de jogos eletrônicos. Essa etapa foi destinada à observação e registro 

sistemático dos comportamentos e impressões verbalizadas de jovens usuários identificando os 

sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços de interação, agrupamento, 

convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli.  

A quarta etapa foi destinada à sistematização e análise de informações do material recolhido 

e/ou produzido através dos instrumentos de pesquisa. A sistematização e análise de informações 

implicam em efetuar uma síntese das relações analíticas e interpretativas sobre os processo e 

produtos elaborados pelo pesquisador no decorrer da investigação.  Por meio desse recurso é 

possível compreender os elementos produzidos pelos sujeitos, bem como os produtos originados 

pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo social no qual está inserido o sujeito. 

Quanto ao tratamento das informações, uma vez levantados os dados através do processo 

investigativo, o pesquisador deve esmiuçar cada meandro constitutivo da pesquisa, haja vista que a 

importância das informações levantadas consiste no trabalho laboral de analisar, interpretar e achar 

as repostas para as questões de pesquisa. Ao analisar os dados o pesquisador tenta evidenciar as 

aproximações existentes entre o fenômeno abordado e outros fatores. Sendo assim, são processos 

que fazem parte desse momento: a interpretação, que visa explicitar as relações de sentidos e os 

significados culturais presentes na natureza do objeto de pesquisa e a compreensão relativa ao 

problema de pesquisa devidamente elucidado através da metodologia aplicada com a finalidade de 

responder as questões de pesquisa. 

Nesse sentido, à medida que o pesquisador busca interpretar os dados oriundos da pesquisa 

ele está objetivando o emprego de significados amplos para as respostas. Lakatos (2009) chama 

atenção para dois aspectos importantes nesse processo: a construção de planos de análise e 

esquemas relativos à ligação dos dados com a teoria. Por fim, o pesquisador deve tomar cuidado 

com esse momento da pesquisa, por se tratar de período delicado e complexo.  
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5.2 Heurística da Pesquisa  

 

Essa parte do capítulo é dedicada à exposição e análise das informações extraída dos 

diversos instrumentos utilizados nos vários momentos da pesquisa. Sendo assim, logo em seguida 

apresento o perfil dos sujeitos da pesquisa a suas características. O perfil de cada participe foi 

montando levando em consideração as informações dos questionários fechados e outros elementos 

partilhados durante a observação e no decorrer das entrevistas. Respeitando o acordo feito com os 

jovens, não serão utilizados os nomes dos sujeitos. Em seu lugar serão destacados nomes de 

personagens de jogos utilizados por eles para emergir no mundo dos jogos eletrônicos e/ou nos 

vários meios de interação na Internet, observando os critérios de identificação com sua 

personalidade e/ou estilo de vida. De igual modo, foram priorizadas imagens pelas quais os jovens 

se identificam ou tenham um maior grau de envolvimento. O objetivo é propiciar ao leitor um maior 

nível de familiaridade com os sujeitos que compõem o quadro dessa pesquisa, dando maiores 

condições para compreender, analisar as falas e os resultados da análise final da pesquisa.  

 

 

Hikari: A LUZ  

 

 

 É assim que gosta de se chamar a jovem de 19 anos, estudante do 

terceiro período do curso de engenharia de materiais da Universidade 

Federal de Sergipe. Ela reside no bairro Orlando Dantas, no município de 

Aracaju com seu pai e um irmão. Sobre a escolha do seu  nick utilizado 

nos espaços virtuais de interação, ela comenta que utiliza Hikari ou 光 

cujo significado na língua japonesa é luz, contrapondo outro nome que 

utilizava com freqüência, Hell que significa inferno. Gosta muito do 

Hikari, afirma ela, sobretudo, pela oposição entre hell e hikari (inferno e 

luz).  

Ela é usuária dos jogos eletrônicos desde pequena, quando na época disputava com seu 

irmão para saber quem era melhor nos games. De modo bem descontraindo ela foi descrevendo 

sobre a sua relação com os jogos eletrônicos. Segundo Hikari tudo começou quando ganhou um 

console de videogames, o Mega Drive. Com esse console vieram alguns jogos memorizados no 
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cartucho. Ela ficava jogando horas a fio para passar o tempo e se divertir. Ainda na infância utilizou 

bastante o Nintendo, dentre eles os diversos jogos do Mario. Ela nos diz: “eu achava bonitinho 

aquele jogo porque eu queria saber como o jogo acabava. Eu ficava jogando! Ficava jogando!”. 

Essas são as afirmações de Hikari ao lembrar com muito entusiasmo dos jogos na sua infância. A 

paixão pelos jogos eletrônicos só foi aumentando à medida que surgiu o computador e os jogos 3D, 

bem mais sofisticados e com gráficos superiores. A jovem afirma que jogou muito durante a sua 

adolescência. Um fato relevante é que a sua história com os jogos eletrônicos foi sendo construída 

de modo permanente.  

A jovem descreve que teve grande influência do pai que gostava de vê-los brincando. Os 

pais de Hikari são separados e seu pai também gosta muito de jogos eletrônicos. Dentre outros 

acontecimentos, recorda-se que morava numa rua com muitos primos, de modo que todos se 

reuniam numa casa para ficar jogando a tarde toda. Hikari utiliza a Internet todos os dias pelo 

menos cinco horas. Os principais sites que utiliza são os sites de relacionamentos, informação, 

cultura e entretenimento e tecnologias. Possui perfil ativo no Orkut e Twitter e classifica sua relação 

com o PC como sendo uma relação íntima, não vivendo sendo ele! Segundo Hiraki seu pai apóia a 

utilização dos jogos, desde que não atrapalhe outras atividades. Ela joga em média mais de dez 

horas por semana e utiliza variados gêneros de jogos eletrônicos, quais sejam:  jogo de plataforma, 

corrida, luta, esporte, simulação, musical, estratégia, tiro e aventura. Utiliza como plataforma para 

jogar o PC, o Game Boy Advance e o Play Station Table. Ela participa de comunidades de jogos no 

Orkut e fóruns de discussão para usuários na Internet com intuito de manter-se atualizada sobre as 

novidades dos jogos eletrônicos. Quando são lançados novos jogos ela geralmente faz uma cópia de 

um amigo para utilizar. A jovem universitária elege os seguintes critérios para comprar um jogo 

eletrônico: os jogos mais distantes da realidade e jogos com conteúdos de filmes, desenhos e 

seriados e se amarra em jogos de narrativa complexa. 

Os principais sentimentos que gosta de explorar com seus personagens nas narrativas dos 

jogos são alegria, poder, ódio e agressividade, pois segundo ela a melhor defesa é o ataque! Por isso 

mesmo, segundo Hiraki a melhor forma de sentir prazer quando está jogando é criando narrativas 

que rompam com as normas da vida real. Hikari costuma jogar em casa mesmo no seu quarto e com 

relação aos personagens o que lhe atrai é a criação de personagens estranhos e a criação de 

personagens que se assemelham ao seu comportamento. Quando está jogando perde a noção do 

tempo, como se tivesse vivendo a narrativa. A jovem possui mais de dez amigos através dos jogos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_de_esporte
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eletrônicos. Segundo ela, a maioria dos seus amigos se deu pela afinidade com os jogos, em maior 

parte pessoalmente. Hikari é apaixonada por mangás! 

 

Strukus: O CORINGA 

 

Strukus é o nome utilizado por um jovem usuário de jogos eletrônicos, estudante do quinto 

período do curso de Sistema de Informação, residente na cidade de Aracaju. Ele tem 21 anos de 

idade e utiliza os jogos eletrônicos desde pequeno. Um rapaz destemido, estatura mediana, magro. 

Foi bastante solicito, à medida que aceitou contar tudo sobre a sua relação com os jogos eletrônicos. 

Aos poucos ele foi relatando como foi se constituindo sua relação com o universo dos jogos. Ele 

ganhou seu primeiro console de videogame com menos de cinco anos de idade. Ainda pequeno, 

lembra que primeiro jogo experimentado por ele foi Alex Kid. Esse personagem tinha dentre outras 

características cabeça grande e corpo bem pequeno. Logo em seguida 

veio o Mario e tantos outros personagens que fizeram parte da sua 

experiência. No decorrer da sua trajetória de vida, foi diversificando os 

consoles e consecutivamente os jogos. Passou do console da Daynavision 

para o Master System e por último o Super Nintendo. Lembra o jovem 

que passou maior tempo com Super Nintendo, pois este era o console que 

mais gostava. Nas suas palavras fica claro o fascínio e envolvimento com 

os jogos e seus diversos gêneros. Costumava promover campeonatos com 

os vizinhos da rua onde morava e cresceu dessa forma. Diferente de 

outros jovens, assim que surgiu o computador pessoal se tornou um 

usuário assíduo dos jogos para computador.  “Eu não fui para Playstation 

1, 2, 3, fui para o PC e nele fiquei”, afirma Strukus. 

Através da imersão em jogos pelo computador, começou a 

utilizar jogos online. Ele lembra dando risadas que a Internet na época 

não era muito boa e custava muito tempo para jogar online. “Por isso 

mesmo, corríamos para a lan house”, destaca. Na relação entre Strukus e 

os jogos, destaca-se o período de quase 16 anos na qualidade de usuário dos jogos eletrônicos. Esse 

jovem utiliza a Internet mais de cinco horas por dia. Possui perfil ativo em dois sites de 

relacionamento social. O jovem classifica sua relação com o PC como íntima, não conseguindo 

viver sem ele! Seu pai não diz muita coisa sobre a utilização dos jogos eletrônicos. Entretanto, no 
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decorrer da pesquisa ele nos diz que teve muito incentivo do pai. Ele se recorda que o pai era 

bastante viciado no jogo chamado Pac Man. Ele rememora de um episódio engraçado onde seu pai 

passou dois dias jogando Pac Man e não conseguia zerar. Hoje em dia o pai apóia a utilização dos 

jogos, porém cobra outras responsabilidades, a exemplo, bom desempenho na universidade. Strukus 

joga em média entre cinco e dez horas por semana . Os principais gêneros de jogos que ele utiliza 

são os jogos de estratégia e os RPGs Online. O computador é a sua principal plataforma para usar 

os jogos eletrônicos. Strukus acompanha as novidades sobre os jogos eletrônicos através de 

comunidades de jogadores pela Internet, nas páginas oficiais dos jogos ou nos fóruns de games 

espalhados pela Internet. Participa de comunidade sobre os jogos eletrônicos no Orkut e quando é 

lançado um novo jogo, geralmente faz cópia de um amigo.  

Dentre os critérios que utiliza para comprar ou utilizar jogos, ele destaca o desejo por jogos 

mais distantes da realidade e/ou os jogos de fantasia. O sentimento que mais gosta de explorar nas 

narrativas dos jogos é o poder. Para Strukus a melhor forma de sentir prazer durante o jogo é 

criando narrativas que rompam com as normas da vida real. Ele costuma jogar com maior 

freqüência em casa, no seu próprio quarto. Em relação aos personagens, o que mais lhe atrai é a 

criação de personagens assemelhando o seu comportamento e a criação de personagens para 

extrapolar as regras pré-estabelecidas na narrativa dos jogos. Quando começa a jogar perde a noção 

do tempo e espaço, segundo ele o tempo passa voando. Sobre os amigos criados através dos jogos 

eletrônicos, ele afirma possuir mais de dez amigos. “Eu não parei de jogar, conheci várias pessoas 

jogando e foi assim a vida toda”. Esse jovem utilizou durante muito tempo o jogo Resident Evil 4 e 

o personagem Leon Scott Kennedy (Imagem) para superar desafios e obstáculos durante o jogo. 

Strukus é um jovem bem tranqüilo e muito ligado em tudo. Além dos jogos eletrônicos, curte fazer 

um som no contrabaixo, que por sinal aprendeu a tocar sozinho por curiosidade e faz planos de 

seguir carreira na área da música. 

 

Kcor: DESTEMIDA E CORAJOSA  

 

 

Apresento outro sujeito da pesquisa. Uma graciosa jovem, 

usuária dos jogos eletrônicos. Ela tem 20 anos de idade, cursa o quinto 

período do curso de comunicação social com habilitação em 

jornalismo, reside num apartamento com seus pais e uma irmã no 

bairro jardins em Aracaju. O nome escolhido pela jovem é a palavra 
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Rock escrita ao contrário, durante muito tempo utilizou esse nick para se identificar na Internet. 

Trata-se de uma jovem bastante comunicativa e contribuiu de modo interessante com a pesquisa. 

Sua relação com os jogos eletrônicos se iniciou muito cedo. Quando criança ganhou dos seus pais 

seu primeiro videogame, o Maga Drive 3 e diversos jogos. Esse presente serviu de incentivo para 

continuar utilizando os jogos eletrônicos. A paixão e desejo pelos jogos foram aumentando com o 

passar do tempo. Ela costumava a jogar muito com primos e amigos. Quando estava matriculada na 

quarta série juntou dinheiro e comprou seu próprio Playstation. À medida que foi crescendo 

surgiram outros interesses na sua vida, porém os jogos eletrônicos sempre estiveram presentes no 

seu cotidiano. Ela jogava quase todo o dia, a periodicidade era bem contínua e até hoje à medida 

que conhece um novo jogo e gosta ou “vicia”, como costuma se referir, ela mantém uma constante 

rotina de imersão... “Quando eu conheço algum jogo novo que me interesso muito eu fico viciada 

mesmo, assim. Sabe? Eu jogo noites e noites!”, destaca Kcor. 
Essa jovem utiliza a Internet todos os dias, pelos menos uma hora, interage com freqüência 

em site de relacionamento, sites de informação, cultura e entretenimento. Possui perfil ativo no 

Orkut, Twitter e Facebook. Classifica sua relação com o PC também como sendo íntima, diz não 

conseguir viver sem o computador. Em relação aos seus pais e os jogos eletrônicos ela afirma que 

seus pais não dizem nada. Quando foi crescendo surgiram algumas questões, como a necessidade de 

gerenciar o tempo de imersão nos ambientes dos jogos. Outro fato interessante é que os pais de 

Kcor, sobretudo sua mãe, comenta que ela não tem mais idade para jogar. Ela conta que há dois 

anos comentou que ia comprar outro videogame e sua mãe interrogou...“O que? Pra que você vai 

gastar dinheiro com um videogame? Você já não tá muito grande não? Vai comprar outra coisa!”. 

Segundo a usuária, os pais não entendem, porém não proíbem. Atualmente ela passa duas horas por 

semana jogando, devido outras atividades, dentre elas, os estudos na universidade. Quando está de 

férias costuma jogar com maior freqüência. Os gêneros de jogo que mais utiliza são: jogos de 

simulação, jogos musicais, jogos de estratégia, jogos de tiro, jogos de aventura. A principal 

plataforma utilizada para jogar é o PC. Kcor participa de comunidade sobre os jogos eletrônicos no 

Orkut. Para se manter atualizada sobre os jogos ela consulta as páginas oficiais dos jogos pela 

Internet e quando é lançado um novo jogo, geralmente compra uma cópia pirata. O critério de 

escolha para compra e utilização dos jogos dá-se pela escolha de jogos que sejam mais próximos da 

realidade.  

Os sentimentos que Kcor mais gosta de experimentar nos jogos eletrônicos são: amor, 

agressividade, prazer e poder. Para tanto, ela cria narrativas sempre novas, diferentes como forma 
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de conseguir sentir prazer nos jogos. O principal local onde joga é na sua casa, em seu quarto. 

Quando está jogando perde completamente a noção de tempo e espaço, o tempo passa voando. Em 

relação à criação dos seus personagens, ele se vê atraída pela criação de personagens normais, 

assemelhando-se a vida real. Ainda nos conta Kcor que possui entre dois e cinco amigos por 

intermédio dos jogos eletrônicos. Destaca ainda que as amizades através dos jogos eletrônicos 

sejam constituídas pessoalmente, ao contrário de outros jovens que mantém amizades virtuais. Kcor 

adora jogos de tiro em primeira pessoa. Jogou por muito tempo GTA 4 e Counter Strike. A esse 

respeito, conta sobre um episódio marcante na sua história de relação com os jogos, quando foi 

dormir na casa do namorado e ficou jogando CS até 7 horas da manhã, enquanto toda a família do 

namorado dormia... “A mãe dele acordava para fazer café e eu lá! Aí ela: Kcor! (risadas)... E eu tá, 

sabe? Ou seja, eu perdi a noção!”. Kcor é uma jovem destemida e corajosa! 

 

 

Ornendil: O SENHOR DOS ANÉIS 

 

 

Esse é o nome utilizado pelo quarto jovem de 20 anos de idade, estudante do curso de 

ciência da computação e design gráfico. Ele é filho único e reside com seus pais no bairro Treze de 

Julho em Aracaju. Um rapaz muito comunicativo e atencioso. Ornendil colaborou muito com a 

pesquisa em suas várias etapas. Sobre o seu nick ele relata que 

costuma colocar Dan, as primeira letras do seu nome. Entretanto, 

lembra que certa ocasião procurou um nome fora do comum para 

colocar em seu personagem quando jogava Age of Empires Online. 

Como gosta muito da mitologia do Senhor dos Anéis, pois considera 

a história muito rica, escolheu um personagem bem específico e 

muito pouco utilizado pelas pessoas. Ornendil é um nome élfico. 

Era o nome de um jovem filho de um rei que morreu muito novo. 

Sua experiência com os jogos eletrônicos também começou quando 

era muito pequeno. Ele tinha por volta dos seis anos quando ganhou 

seu primeiro console de videogame, o então conhecido console da Sega, o Mega Drive. No início 

jogava muito o Sonic, esse era seu jogo preferido. Em seguida ganhou o Super Nintendo e passou a 

jogar Mario e outros jogos. Ele comenta que esse console foi o que mais jogou a vida inteira. 

Depois jogou com o Playstation 1 que por sinal ainda tem até os dias atuais, mesmo jogando muito 
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pouco com ele. Atualmente ele joga muito no computador e no Nintendo DS. Além disso, ainda 

tinha o Game Boy Advance. Na interação mantida com esse sujeito percebemos a importância e a 

paixão atribuída aos jogos eletrônicos. “Desde que eu me lembre como pessoa eu tenho o 

videogame e eu passo o tempo jogando videogame, jogando no computador ou coisas assim.”  

Ornendil utiliza a Internet todos os dias pelos menos uma hora. Os principais sites 

utilizados no seu cotidiano são os sites de relacionamento e os sites de informação, cultura e 

entretenimento. Esse jovem possui perfil ativo em pelo menos dois sites de relacionamento social e 

classifica sua relação com o PC, como sendo íntima, não vivendo sem ele. Com relação aos seus 

pais e os jogos eletrônicos, ele afirma que os pais não dizem nada. Comenta Ornendil que na casa 

dele essa relação sempre foi tranqüila, nunca teve problema com esse tipo de coisa. Relata o jovem 

que foi seu pai que o presenteou com seu primeiro videogame e também seu pai foi seu parceiro em 

vários jogos. “Tinha coisas que eu não conseguia passar, tinha coisas que ele não conseguia passar, 

agente meio que se ajudava. Não tive problemas”. Ornendil comenta que hoje em dia o pai não o 

acompanha mais, pois os jogos ficaram muito complexos. Seu pai gostava mais dos jogos de 

plataforma, a exemplo, Sonic que tinha apenas que pular e chegar ao final. Em alguns casos, ainda 

hoje, ele fica observando eu jogar. “Um dia desses, eu tava jogando e perdi, ele tirou uma onda com 

minha cara e ficou tudo certo”.  

O jovem joga em média entre três e cinco horas por semana. Ele gosta de vários gêneros de 

jogos, dentre eles: jogos de plataforma, corrida, simulação, musicais, estratégia, tiro, aventura e 

RPGs. As plataformas que mais utiliza para jogar são respectivamente, o computador e o Nintendo 

DS. Ornendil comenta que não participa de comunidade de jogos eletrônicos pela Internet como 

membro, mas visita essas páginas em busca de informações. Sendo assim, mantém-se atualizado 

sobre os jogos eletrônicos através das páginas oficiais dos jogos ou em sites especializados em 

notícias e críticas sobre os jogos eletrônicos. Quando é lançado um novo jogo, esse sujeito varia 

muito quanto à forma para utilizar. Ele compra o original, baixa da Internet ou adquire uma cópia 

pirata. Os critérios utilizados para compra dos jogos eletrônicos são os seguintes: jogos mais 

distantes da realidade (fantasia), jogos que sejam mais próximos da realidade e jogos eletrônicos de 

narrativa complexa. Os principais sentimentos que Ornendil gosta de explorar nas narrativas dos 

jogos variam de alegria, bem estar e poder. No entanto, a melhor forma de sentir prazer segundo 

ele, é criando narrativas sempre novas, diferentes. O local onde joga com freqüência é seu quarto, 

na sua residência.  
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Quanto à criação de personagens ele se amarra na criação de criação de personagens 

normais, assemelhando-se a vida real, criação de personagens que se assemelham ao seu 

comportamento e criação de personagens completamente opostos ao seu comportamento. De modo 

bastante saudoso ele comenta sobre alguns personagens que marcaram a sua história com os jogos 

eletrônicos. Assim, lembra do Tails, o amigo do Sonic, uma raposa que tem suas caldas. Ornendil 

acha esse personagem muito legal, pois a raposa sempre acabava ficando para trás e inventava uma 

série de coisas diferentes. Quando começa a jogar perde a noção de tempo e espaço, o tempo passa 

muito rápido. Ornendil possui através dos jogos eletrônicos em média entre dois e cinco amigos. Os 

contatos estabelecidos com e Ornendil durante a pesquisa foram bastante agradáveis.  

De modo bem tranqüilo e descontraído ele foi destacando alguns acontecimentos 

inusitados. Dentre eles, o fato de uma das suas primas Carol, sempre jogar com ele o Mario Kart, 

um jogo de corrida da série Mario. Ele descreve que o jogo era muito bom, porém tinha um 

problema, sua prima toda vez que ia par a casa dele só queria jogar Mario Kart. A situação chegou 

num ponto que ele já estava enjoado do jogo até que em determinada ocasião o jogo parou de 

funcionar. Passaram alguns meses e ele sentiu falta do Mario Kart. Ornendil ressalta que precisava 

jogar Mario Kart. Depois de muita tentativa ele conseguiu consertar o cartucho e o jogo voltou a 

funcionar. Dando risadas, ele lembra que a primeira ação que teve foi ligar para a sua prima Carol. 

“Mario Kart funcionou, venha correndo jogar! (risos) Ela veio e agente ficou o dia inteiro jogando 

Mario Kart, foi muito legal isso! 

 

Michele: O CHAR E SUA HISTÓRIA 

 

Michele é a quinta jovem que faz parte do universo dessa 

pesquisa. Uma universitária de 25 anos de idade, estudante do curso de 

sistemas de informação e reside na cidade de Aracaju- Sergipe com sua 

mãe e irmã. Essa jovem começou a jogar quando era criança e durante 

toda a sua adolescência, porém faz cinco anos que ela retornou a jogar 

com assiduidade. Durante a infância ele juntava o dinheiro que sua mãe 

lhe dava e corria para a locadora, onde jogava vários árcades. Com o 

tempo, Michele começou a jogar MMORPG e depois passou a jogar 
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outros tipos de jogos, a exemplo os jogos de estratégia e os jogos de tiro, pelos quais ela é fissurada!  

O nome escolhido pela jovem para representar a sua personalidade veio da experiência 

jogando Lineage. Em homenagem a uma conhecida de sua amiga que era muito engraçada adotou o 

nome e colocou no seu Game Character que nada mais é que seu personagem num determinado 

jogo de RPG. Char é a abreviação utilizada pelos jovens ao se referir do Character nos jogos. O 

nome ficou tão presente na sua relação com os jogos que todos os seus amigos a conhecem por esse 

nome. Essa jovem utiliza a Internet todos os dias pelos menos uma hora. Os principais sites que 

utiliza com freqüência são os sites de tecnologias e sites de relacionamento. Possui perfil ativo no 

Orkut e classifica sua relação como o PC como sendo íntima. Sobre o que os seus pais dizem dos 

jogos eletrônicos, ela argumenta que eles não dizem muita coisa, entretanto, esclarece que sua mãe 

com o passar do tempo começou a questionar afirmando inclusive que os jogos não são coisas de 

meninas. Sobre isso Michele nos conta que acha tudo isso uma bobagem, ela relata sofrer com isso 

em outras áreas da sua vida, na universidade quando pessoas afirmam que computação não é coisa 

de menina, que matemática também não é coisa de menina, mas atesta estar presente em todos esses 

espaços e transitar muito bem em todos eles. Ela joga em média entre cinco e dez horas por semana. 

Os jogos que mais lhe despertam desejo são os jogos de luta, estratégia, tiro e aventura. Sobre os 

jogos de tiro ela nos responde que adora jogos de tiro, sobretudo, aqueles que te uma história 

contextualizada. 

A principal plataforma utilizada para emergir nos jogos é o PC. Ela participa de 

comunidade sobre jogos eletrônicos no Orkut e de fóruns de usuários espalhados pela Internet. Se 

mantém atualizada através de comunidade de jogos na Internet e quando é lançado um novo jogo 

costuma baixar também na Internet. O principal critério para utilização de jogos é a escolha por 

jogos eletrônicos de narrativa complexa. O sentimento que a jovem mais gosta de explorar nas 

narrativas dos jogos é a agressividade. Para isso, a melhor forma de sentir prazer é criando 

narrativas novas, diferentes. O local utilizado para jogar é seu próprio quarto. Em relação à criação 

de personagens, o que mais lhe atrai é a criação de personagens estranhos. Como os demais, ela 

responde que ao jogar perde a noção de tempo e espaço, pois o tempo passa voando e sobre as 

amizades construídas por intermédio dos jogos, ela afirma ter mais dez amigos.  
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Warrior: O GUERREIRO EM WORLD OF WARCRAFT 

 

 
Apresento agora o sexto jovem que compreende o grupo de sujeitos da pesquisa. Ele tem 

19 anos, cursa o terceiro período do curso de ciência da computação, mora com seus pais na cidade 

de Aracaju- Sergipe. Um jovem de estatura média, olhos 

pretos, pele branca, super espontâneo e muito inteligente. 

Além do mais, nos momentos de pesquisa se mostrou muito 

atento com todas as questões que envolvia as etapas da 

pesquisa, problematizando desde as perguntas elaboradas no 

questionário até os momentos da entrevista. Warrior é nome 

utilizado para se referir a ele nesse trabalho, levando em 

consideração uma classe de guerreiro escolhida por esse jovem para adentrar no universo do jogo 

World of Warcraft. Ele se identifica com os guerreiros pela variedade de opções que estes possuem 

no jogo e também pelo nível de força e defesa.  

Warrior começou a jogar quando era criança, por volta dos seus cinco anos de idade. O seu 

pai trabalhava na área de tecnologia e trazia para casa vários computadores. Ele cresceu com a 

presença de computadores e videogames. Recorda o jovem que seu irmão possuía um Nintendinho, 

uma relíquia no universo dos games. Segundo ele, quando chegava do colégio tinha grande 

entusiasmo para jogar Super Mario, que por sinal considerava o seu jogo predileto quando criança. 

Desde então, surgiu o desejo pelos jogos eletrônicos. Em seguida vieram os jogos para computador, 

mas ele lembra que era muito pequeno na época e não permitiam que ele jogasse. De modo 

interessante, Warrior recorda que ainda pequeno mal sabia escrever e já digitava coisa no 

computador com o intuito de jogar. O jovem utiliza a Internet todos os dias pelo menos cinco horas. 

Possui perfil ativo no Orkut, Twitter e Facebook e utiliza com mais freqüência os sites de 

informações, cultura e entretenimento e os sites de tecnologia. Sua relação com o PC é classificada 

como íntima. Em relação aos seus pais e os jogos eletrônicos ele diz que é uma relação tranqüila. 

Como pode ser observado nos diálogos com esse jovem, já houve momentos complicados na 

relação entre o gerenciamento dos jogos e seus pais. Destaca-se através de sua fala o seguinte texto: 

“Tá aí menino, de novo? De novo nesse dragão, mas hoje ela não reclama muito não, ela já 

reclamou muito quando eu era criança, mas ela viu que a minha carreira ia se seguir por esse lado, 

então ela respeitou isso. Já meu pai, meu pai é muito neutro, sabe?. Ele também gosta de jogar um 
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pouco, mas assim ele é neutro. Ele não causa problema nenhum, quando pode ajuda. Não tem 

bronca com meu pai não.”  

Warrior joga mais de dez horas por semana e curte os seguintes gêneros de jogos 

eletrônicos: simulação, musical, estratégia, tiro, aventura, RPG e MMORPG. A plataforma que 

utiliza para jogar é o PC. Ademais, participa de comunidade sobre os jogos o Orkut e se mantém 

atualizado em diversos sites espalhados pela Internet. Quando é lançado um novo jogo e fica muito 

a fim de jogar, ele baixa uma cópia pirata pela Internet. Os critérios que ele utiliza para baixar os 

jogos é a escolha por jogos mais distantes da realidade (fantasia), jogos que sejam mais próximos da 

realidade, jogos eletrônicos de convergência (filmes, seriados, desenhos), jogos eletrônicos de 

narrativa complexa.  

Os principais sentimentos que ele gosta de explorar nos seus personagens são: alegria, 

ódio, satisfação, amor, agressividade, prazer e poder. Segundo Warrior, a melhor forma de sentir 

prazer no jogo é criando narrativas sempre novas, diferentes e narrativas que rompem com as 

normas da vida real. Como os outros jovens, ele também joga com na sua própria casa, em seu 

quarto. Em relação à criação de personagens o que mais lhe atrai é a criação de personagens 

estranhos, criação de personagens normais, assemelhando-se a vida real, criação de personagens 

completamente opostos ao comportamento. Quando está jogando o tempo passa voando, como se 

tivesse vivendo a narrativa. Warrior informa que possui entre cinco e dez amigos por intermédio 

dos jogos eletrônicos. O guerreiro Warrior pretende seguir na carreira de desenvolvedor de jogos 

eletrônicos e para isso, vem procurando se especializar na era de programação. 

 

Vanille: A MISTERIOSA  

 

Essa é a sétima jovem da pesquisa. Tem 22 anos de idade e 

cursa pedagogia. Mora com seus pais e mais dois irmãos em Aracaju- 

Sergipe. Ela é uma de estatura mediana, olhos escuros, bastante 

tímida e se considera misteriosa. O seu nome foi escolhido levando 

em consideração que atualmente essa jovem tem jogado muito a 

versão XIII do jogo Word of Warcraft com o personagem chamado 

Oerba Dia Vanille que também é misteriosa. Além disso, segundo 

Vanille a personagem tem muitas características suas, a exemplo, a 
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personalidade infantil e trabalha elementos mágicos que muito lhe atrai. Seu envolvimento com os 

jogos eletrônicos começou bem cedo, por volta dos sete anos de idade, quando interagia com seu 

irmão mais velho que também é usuário dos jogos eletrônicos. O desejo pelos jogos surgiu quando 

o seu irmão ganhou o console de videogame, o Nintendo, ela sempre observou atenta os passos do 

irmão jogando Super Mario e queria muito jogar. Com o passar do tempo, começou a jogar 

juntamente com seu irmão, o que segundo ela lhe rendeu algumas brigas, pois, ambos gostavam 

muito dos jogos e não desgrudavam do joystick. Ao passo que foi crescendo o interesse por outros 

tipos de jogos foi aumentando. Ela lembra que já adolescente começou a jogar no computador os 

jogos online. Sempre foi muito ligada em jogos de estratégia. Essa jovem utiliza a Internet todos os 

dias pelo menos uma hora.  

Os sites que mais utiliza são os sites de relacionamento, informação, cultura e 

entretenimento. Possui perfil ativo no Orkut e Twitter e classifica usa relação com o PC como sendo 

íntima. Acrescenta a jovem que tudo o que faz depende do computador. Em relação ao que seus 

pais pensam dos jogos eletrônicos, afirma Vanille que tanto se pai como a sua mãe não falam muita 

coisa, pois sabem que ela tem responsabilidade com os estudos. Nesse sentido, destaca que em 

relação ao seu irmão já houve problemas muito maiores, os pais já chegaram a proibir a utilização 

dos jogos.  Vanille joga em média de três a cinco horas por semana. Isso pode variar de acordo com 

os trabalhos da universidade diz a jovem. Os gêneros de jogos eletrônicos que mais fascinam e 

utiliza são os jogos de jogo de simulação, jogos musicais, jogo de estratégia e RPG que tem jogando 

com freqüência nos últimos meses. 

 A plataforma que mais utiliza para jogar é o PC. A tímida Vanille participa de 

comunidades de jogos no Orkut e visita sempre que pode fóruns de games na Internet. Quando sabe 

do lançamento de um novo jogo a jovem faz cópia de algum amigo. O critério para utilização de 

jogos é a escolha de jogos mais distantes da realidade (fantasia). Ela adora explorar sentimentos 

como alegria, bem estar e prazer nos seus personagens. Uma forma de sentir prazer para essa jovem 

é criando narrativas sempre novas, diferentes. Vanille joga na sua casa mesmo, mais 

especificamente no seu próprio quarto. Em relação à criação de personagens, o que mais lhe atrai é 

a criação de personagens que se assemelham ao seu comportamento ou personagens estranhos. Essa 

jovem também perde a noção de tempo e espaço quando está interagindo com os jogos e possui 

entre cinco e dez amigos por intermédio dos jogos eletrônicos. O jeito tímido e ao mesmo tempo 

evolvente dessa jovem fizeram dos momentos de pesquisa, espaços fecundos e ricos em 

contribuições.  
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Sephiroth: O CRUEL 

Esse é o nome utilizado para identificar o oitavo sujeito da pesquisa. Um jovem de 19 anos 

de idade, alto, simpático que cursa o terceiro período do curso de ciência da computação e mora 

com sua mãe e uma irmã no bairro Jardins na cidade de Aracaju – Sergipe. O nome Sephiroth tem 

origem na série de jogo Final Fantasy VII, onde esse personagem considerado um dos vilões mais 

cruéis da história dos RPGs.  Ela considera o Final Fantasy VII um dos melhores jogos de todos os 

tempos! Sephiroth começou a jogar muito cedo e seu primeiro videogame quem lhe deu de presente 

foi a sua avó. Quando criança jogava muito os jogos de tabuleiro, adorava os jogos de aventura. O 

jovem jogou muito Nintendo, o Super Mario, The Legend of Zelda, os jogos clássicos do Super 

Nintendo mesmo. O jovem descreve que passava horas tentando zerar a fita do jogo Donkey Kong. 

Aos dez anos ganhou um computador e nessa época ele já entrava na Internet para procurar jogos 

mis simples.  Com o tempo, ele foi se desenvolvendo e aprendendo sobre a área que mais lhe 

desperta desejo, a ciência da computação.  

Atualmente tem jogando muito o Word of Warcraft e 

Heroes of Newert. Sephiroth utiliza a Internet todos os dias pelo 

menos uma hora. Os principais sites que utiliza são os sites 

informação, cultura e entretenimento e site de tecnologias. Esse 

jovem possui perfil ativo no Orkut e diferentemente de todos os 

outros jovens ele classifica a sua relação com o PC normal, não 

fazendo muita falta. Essa resposta tem muito a ver com a forma 

que foi sendo gerenciada a utilização do computador na casa de 

Sephiroth. 

Sobre a relação dos seus pais com os jogos eletrônicos, ele 

é um dos poucos jovens que afirma que seus pais não gostam de 

jogos eletrônicos. Ele conta que no início os pais até apoiaram, 

mas depois surgiram alguns problemas de ordem escolar que 

fizeram sua mãe mudar de atitude... “eu negociei com minha mãe 

porque estava com uma pendência numa matéria do colégio no segundo ano e ela falou que se eu 

passasse nessa matéria eu ganharia um computador novo, totalmente montado para mim e eu fui lá 
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e passei. Eu tava querendo passar, até porque repetir o ano é chato! Mas aí eu passei de ano e ele me 

deu um computador novo. O meu computador antigo foi para a minha Irma e o novo ficou comigo”.  

Sephiroth comenta que na sua casa a educação sempre foi aos moldes tradicionais. Segundo ele a 

sua mãe não deixava brincar na rua até mais tarde. Ele destaca: “Ela acabava me trancando muito 

dentro de casa, eu ficava a semana toda dentro de casa só. Quando eu ganhei um videogame eu 

acabei achando uma atividade para fazer dentro de casa.”  

O jovem se recorda que quando começou a jogar UO (Ultima Online), aconteceram muitas 

briga em casa, pois, em alguns casos ele acaba excedendo o horário na tentativa de matar os 

monstros, e, por isso mesmo, sua mãe pegou no seu pé, chegando até a esconder o cabo de energia, 

o que segundo Sephiroth não adiantava muito, afinal, ele sempre arranjava outro. Com o tempo as 

coisas foram melhorando. Seus pais compreenderam e até aderiram ao computador, às redes sociais. 

Ela destaca que sua mãe hoje, inclusive, utiliza os joguinhos mais rápidos em flash e transita pelas 

redes sociais básicas. Como afirma Sephiroth: “ela acabava brigando muito com isso, mas depois de 

um tempo ela viu que não era essa coca-cola toda que eu fazia e acabou liberando mais”. 

Atualmente o jovem joga em média entre cinco e dez horas por semana. Os gêneros de jogos que 

ele mais utiliza são: simulação, musicais, estratégia e aventura.  A principal plataforma que usa para 

jogar é o PC e o Nintendo DS.  Ele participa e se mantém atualizado através de comunidades sobre 

jogos eletrônicos no Orkut e fóruns de usuários pelas Internet. Geralmente quando é lançado um 

jogo pela Internet ele faz download pela própria rede.  

O critérios que Sephiroth usa para escolher ou utilizar os jogos são os seguintes: jogos 

mais distantes da realidade (fantasia), jogos eletrônicos de narrativa complexa. O sentimento que 

mais gosta de explorar nos seus personagens variam de satisfação, prazer e poder. A melhor forma 

de sentir prazer segundo ele é criando narrativas sempre novas, diversificadas. Ele joga no seu 

próprio quarto e o que mais lhe atrai nos personagens é a criação de personagens que se 

assemelham ao seu comportamento. Sephiroth quando joga, perde a noção de tempo espaço! Ele 

tem mais de dez amigos por intermédio dos jogos eletrônicos. Sephiroth faz planos de se 

especializar nessa área e se tornar um grande desenvolvedor de jogos eletrônicos! 
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Tifa: A EXPERT 

 

 

Uma jovem encantadora de 18 anos que cursa o segundo período do curso de direito e reside 

num apartamento com sua família no bairro Ponto Novo em Aracaju- Sergipe. Os contatos 

mantidos com essa jovem foram cativantes e agradáveis. Ela é uma 

jovem super comunicativa, solicita e alto astral. A escolha do nome 

Tifa tem a ver com a personagem do jogo Final Fantasy VII que 

tem muitas características físicas da jovem pesquisada. A 

personagem é muito boa em artes marciais, batalhadora e muito 

otimista. Sua história de relação com os jogos eletrônicos começou 

quando era ainda era bem pequena e sua mãe lhe deu seu primeiro 

videogame. Ela começou jogando Donk Kong e outros jogos mais 

antigos. Recorda a jovem que nesse período ela passava em média 

entre cinco horas jogando no Playstation ou jogando Super 

Nintendo. À medida que foi crescendo os jogos foram melhorando. 

Assim que surgiu o Playstation 1 ela diz que ficou louca pelo 

console e pelos jogos que acompanhavam. Depois de algum tempo a partir do momento que foi 

crescendo ela passou a jogar no computador.  

Seu pai incentivou muito, ele sempre trazia para casa vários jogos de computador. Jogos de 

raciocínio, de aventura, o que levou Tifa a jogar ainda mais. Ela nos conta que seu pai também 

gostava muito dos jogos. Destaca-se em sua fala: “Meu pai também é louco por jogos! Meu pai é 

louco, louco, louco... e muitas vezes ele sentava comigo para jogar. O contato que eu tinha mais 

próximo com ele naquela época era jogando. Até hoje ele joga muito Playstation”. Ela se recorda 

que por volta do onze anos jogou pela primeira um RPG e de quando jogava CS – Counter Strike, 

um jogo de tiro em primeira pessoa. Chama atenção à diversidade de jogos, plataformas e histórias 

que essa usuária conta sobre a sua relação com os jogos e eletrônicos. 

Tifa utiliza a Internet pelo menos uma hora todos os dias, acessando sites de informação, 

cultura e entretenimento, sites de relacionamento e sites de esporte. Possui perfil ativo no Orkut, 

Myespace e Twitter e classifica sua relação com o PC como sendo íntima. A esse respeito, ela nos 

conta rindo que... “levanto e já é direto o caminho daqui pra cozinha. Eu tenho que passar pela sala, 

aí eu ligo o estabilizador, ligo a CPU, ligo o monitor e vou pra cozinha. Eu pego alguma coisa pra 

comer, passo no banheiro e vou direto pro computador e fico lá. (risos)”. A questão do 
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gerenciamento com o PC já lhe rendeu inúmeras brigas com sua mãe. Por isso mesmo a jovem 

afirma: “Eu to tentando ficar mais livre do computador. Agora quando eu pego no computador é pra 

jogar também, mas eu to tentando fazer outras coisas. Assistir filmes, outras coisas mais 

interativas”. Sobre o que os seus pais pensam sobre os jogos, ela responde que “ele dizem que é 

coisa de quem não tem o que fazer”. Porém, no decorrer da pesquisa foi observado que a jovem se 

refere especificamente a sua mãe que já chegou a proibir a utilização dos jogos. Observe-se: “A 

minha mãe fala que é coisa de quem não tem o que fazer. Já meu pai, assim, ele é tão louco por 

jogos quanto eu. Só que meu pai é muito mais por jogos de tiro”. O pai de Tifa gosta muito de jogos 

de ataque. Foi o pai que presenteou a jovem com um Playstation 2. Um fato curioso é que o pai da 

jovem comprou outro console somente para ele jogar, quando na época a família tinha se mudado e 

o videogame ficou com Tifa. Como o pai gostava tanto de jogo, acabou comprando outro console 

para não ficar sem jogar.  

Como foi dito, a mãe da jovem não gosta muito de jogo. Ela não é totalmente contra, mas 

implicava quando a garota excedia os horários.  Ela joga em média entre três e cinco horas por 

semana, os principais gêneros que mais utiliza são: jogos de luta, plataforma, corrida, esporte, 

simulação, musicais, estratégia, tiro, aventura e RPG. Tifa utiliza várias plataformas para jogar, 

dentre elas: o PC, celular, Game Boy Advance e o Playstation 2. Dessa forma, participa de 

comunidade sobre jogos eletrônicos criadas pelas próprias empresas e sempre visita as páginas 

oficiais dos jogos na Internet como forma de manter-se atualizada. Quando é lançado um novo jogo 

ela recorre à Internet para baixar, compra uma cópia pirata ou faz cópia de um amigo. Os critérios 

utilizados para adquirir um novo jogo passam pela escola de jogos mais distantes da realidade 

(fantasia) e jogos eletrônicos de narrativa complexa. Os sentimentos que mais gosta de explorar 

com seus personagens são alegria, satisfação e poder.  

Para Tifa, a melhor forma de sentir prazer no jogo é criando narrativas sempre novas, 

diferentes. A jovem não tem um lugar definido para jogar. Ela joga em casa, com seus amigos, 

participa de campeonatos de games e já freqüentou durante muito tempo Lans Houses, mas nos 

conta que não freqüenta mais, pois os jovens não vão mais para as Lans como antigamente. Em 

relação à criação dos seus personagens, o que mais atrai Tifa é a criação de personagens que 

assemelham o seu comportamento. Como os demais sujeitos, ela perde a noção de tempo e espaço 

quando está imersa nas tramas dos jogos e possui mais de dez amigos por intermédio dos jogos 

eletrônicos. Essa encantadora jovem faz planos de abrir uma casa de games no futuro. Segundo 
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Tifa, a escolha pelo curso de direito está ligada com o crescimento profissional que possibilite abrir 

seu próprio negócio com os jogos eletrônicos no futuro. 

 

 

Harry Mason: O TERROR PSICOLÓGICO   

 

 

Esse é o nome do ultimo sujeito da pesquisa. Ele é um jovem de 18 

anos, alto, branco, olhos claros e reside com seus pais e mais dois irmãos 

em Aracaju – Sergipe. Esse é outro jovem bem descontraído. Ele cursa o 

segundo período do curso ciências da computação. Harry não se recorda 

exatamente quando começou a jogar, mas se lembra que sua primeira 

experiência foi com o jogo Príncipe da Pérsia quando passou a jogar com 

muita freqüência. O jovem já utilizou o Super Nintendo, o Playstation 

chegando ao computador. Ele relata que não gosta de jogos no modo 

Singleplayer. Ele adora jogos coletivos, com ênfase os RPGs que tanto 

gosta de jogar pela Internet. O nome escolhido para se referir a este sujeito, 

Harry Mason tem sua origem no jogo Salient Hill, o jogo que este jovem 

mais gosta. Harry afirma: “O jogo que eu acho o mais fantástico já 

desenvolvido é o Silient Hill. É o jogo mais perfeito que alguém pode 

querer jogar, mesmo a primeira versão dele que os efeitos especiais são bem 

fracos, mesmo assim, a narrativa dele te prende bastante pela história dele 

ser bem envolvente. Ele não é um terror de susto, é um terror psicológico, você fica com aquele 

nervosismo durante o jogo. Então, é uma coisa que te prende e te faz querer jogar bastante”.  

O protagonista principal do jogo se chama Harry Mason, um jovem que tem que desvendar 

vários segredos que rondam a história da cidade. O nosso jovem Harry utiliza a Internet em média 

cinco horas todos os dias. Ele acessa principalmente os sites de relacionamento, mantendo perfil 

ativo em pelos menos dois sites de relacionamento social. O jovem classifica a sua relação com o 

PC como sendo íntima, pois, segundo ele são muitas horas no computador. “Enquanto eu to em casa 

eu to no computador, mesmo que eu não esteja fazendo nada, eu to na frente do computador, Orkut, 

MSN, jogos, pesquisando qualquer tipo de coisa na Internet, estudando, porque eu só estudo na 

frente do computador também. Então, quando estou em casa eu to na frente do computador” (Sic). 

Sobre o que seus pais acham sobre os jogos eletrônicos, ele firma que seus pais nunca gostaram de 

jogos. Seu pai já falou que jogos no PC só fazem quebrar o aparelho. Entretanto, eles nunca 
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proibiram a utilização, desde que saiba dividir as responsabilidades dos estudos e do divertimento. 

Harry destaca: “Meus pais hoje não falam mais nada por questão do curso que faço, mas ainda 

assim reclamam por questão de jogo, talvez por passar muito tempo no computador”.  

Diferente de quando era pequeno e tinha outras prioridades e desejos, quando foi crescendo 

o PC se tornou a sua preferência. Harry joga entre cinco e seis horas por semana e gosta muito de 

jogos de estratégia. A principal plataforma utilizada para jogar é o computador no seu próprio 

quarto. Ele participa de comunidade de usuários de jogos na Internet e fóruns de games com forma 

para manter-se atualizado. Quando surge um jogo novo baixar da Internet e o critério utilizado para 

a utilização de jogos é a escolha de jogos eletrônicos de narrativa complexa. O sentimento que mais 

gosta de explorar com seus personagens é agressividade e como endossa o jovem, nos jogos de 

terror adora explorar o medo. A melhor forma de sentir prazer no jogo para Harry é criando 

narrativas que rompam com as normas da vida real. Ainda com relação aos personagens, o que mais 

atrai esse jovem esperto é a criação de personagens que se assemelhem ao seu comportamento. 

Quando está jogando também perde a noção de tempo espaço, como se tivesse vivendo a narrativa. 

Harry Mason possui mais de dez amigos por intermédio dos jogos eletrônicos. Além de jogador e 

muito dedicado ao curso de ciência da computação, esse jovem ainda segue a carreira de modelo.  

 

5.3 Análise das informações e apresentação dos resultados  

 

 

De forma diferente do que foi feito anteriormente, a partir de agora, serão articulados os 

principais registros descritivos das entrevistas, em tornos das principais categorias que fazem parte 

dessa pesquisa. São elas: 1) Sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto 

espaços de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli; 2) 

Características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando como referência o uso 

e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens; 3) Influências da aprendizagem social virtual 

mediada como elemento conceitual relevante para educação, em torno das análises que permitiram 

responder os três questionamentos que mobilizaram a realização dessa pesquisa. Estas categorias 

foram originadas das seguintes questões de pesquisa: a) Quais são os sentidos atribuídos pelos 

jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços de interação, agrupamento, convívio e socialidade 

da qual se refere Michel Maffesoli? b) Quais as características e a natureza da aprendizagem social 

virtual mediada, tomando como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens? 

c) Quais as influências da aprendizagem social virtual mediada para educação considerando a 

aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem social no universo significativo do sujeito usuário 
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dos jogos eletrônicos? Por fim, na tentativa de melhor responder as questões de pesquisa essa parte 

do trabalho foi dividida por categorias. Serão apresentadas em observação à ordem disposta desde a 

introdução por acompanhar a progressividade necessária ao desenvolvimento do tema. Desse modo, 

tem-se:  

 

Categoria1 - Quanto aos sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos (enquanto 

espaços de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli) 

 

Os sentidos que os jovens atribuem aos jogos eletrônicos permitem melhor compreender 

como são negociadas e/ou gerenciadas as experiências de interação social partilhas em torno das 

narrativas lúdicas dos jogos. O sentido, pois, revela-se como condição reveladora das práticas, 

podendo ser apreendido por meios das falas, gestos, atitudes, postura e etc. Assim sendo, nos 

momentos de pesquisa, mais especificamente durante as entrevistas e a observação participante 

completa foi possível identificar o que pensam os jovens, de igual modo, vieram à tona suas 

histórias de relação com esses aparatos tecnológicos, suas impressões e desejos construídos ao 

longo de vários anos de imersão com os jogos eletrônicos. Como nos afirma Nunes (2010) à noção 

de sentido está intimamente ligada à idéia de subjetividade, pois se trata da percepção de um 

determinado olhar do sujeito. Diferentemente dos significados que presume uma objetividade, os 

sentidos são produzidos nas relações que os atores sociais estabelecem com outras pessoas e com as 

coisas (objetos técnicos, objetos práticos). Aqui, será privilegiada a noção de sentido, tomando 

como ponto de partida a sua compreensão mais simplificadora, o sentido como fruto de um desejo 

pessoal circunscrito nas redes de interação formadas pelos sujeitos no cotidiano das suas relações. 

Daí, a compreensão do sentido como elemento constituinte de um Interacionismo simbólico 

constante, de uma atividade relacional intermitente. Sendo assim, como primeiro sentido revelado 

durante o desenvolvimento da pesquisa, se destaca os jogos eletrônicos como ambiência. 

 

a) Jogos eletrônicos como ambiência 

 

O termo ambiência é utilizado por Michel Maffesoli quando descreve os principais elementos 

presentes no fenômeno da socialidade. Como fruto da sociedade contemporânea pode-se destacar o 

crescimento de variadas ambiências virtuais de interação, formadas por processos de identificação 

afetivos e sentimentais. Sobre o conceito de ambiência, Maffesoli (2005a) descreve a explosão de 

vários espaços onde os atores sociais mantêm relações afetivas, sociais e de aprendizagem. Para o 
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autor, a socialidade trabalha no sentido de proporcionar ambiências sentimentais que rompem com a 

racionalização instituída na modernidade. Os jogos eletrônicos como ambiência de imersão e 

relação dos usuários faz parte do imaginário dos jovens contemporâneos, e, demarca assim, a 

emergência de espaços ligados ao prazer, entretenimento, comunicação e sentimentos. A ambiência, 

como sentido, revela o desejo de partilhar juntamente com tantos outros sujeitos experiências 

instigantes de diversão, sensações ritualizadas no cotidiano desses usuários. Essa ambiência, pois, 

permite sentir várias emoções. Note-se:  

São muitas sensações! Assim... é... Uma gama muito grande de... Quando você tá 

jogando, você sente! Eu gosto de sentir o prazer de jogar! Por tá ali escrevendo, 

digitando, se relacionando, brincando. Só esse simples fato já é um prazer para 

mim! Eu não sinto amor, ódio, essas coisas assim nos jogos, porque você sente isso 

sim, mas não é por eu puxar. É pela própria engine do jogo que permitir você sentir 

isso. Não tem uma coisa especifica, seria um conjunto variado de emoções que o 

jogo permite simular, viver. (SEPHIROTH). 

  

As ambiências dos jogos eletrônicos trazem á tona o ritual de outros espaços de interação, na 

maior parte dos casos desprezados da vida social. É importante destacar a possibilidade de 

simulação dos sentimentos desses artifícios tecnológicos de diversão. Sendo assim, pode-se afirmar 

que os sentidos dos jovens às ambiências dos jogos eletrônicos estão diretamente ligados aos 

diversos mecanismos que dão sentidos aos espaços de interação dos jogos. Quer seja online, no 

modo singleplayer ou multiplayer, os jogos eletrônicos se destacam como ambiência de simulação 

das sensações e prazeres. Baudrillard (1991) destaca o poder da simulação na sociedade 

contemporânea, demarcadas pela presença de imagens, experimentações computacionais e nível 

tecnológico avançado.  

O conjunto de imagens, sons, textos, movimentos e fantasias dão sentidos próprios à 

experiência de partilha nos jogos. Por isso mesmo, como sentido dessa ambiência, os jogos 

eletrônicos, a simulação é um ingrediente fundamental, pois, permite vivenciar diversos 

sentimentos, sejam eles bons ou não. Pode-se destacar uma variedade de sensações vividas pelos 

sujeitos que fazem parte da amostra dessa pesquisa. A sujeita Hikari comenta... “Quando é um jogo 

de luta eu gosto de sentir euforia. Eu fico desesperada! Agora, quando é um jogo de estratégia eu 

fico tentando planejar. Por exemplo, em Mythology eu tentava ganhar no menor tempo possível”. 

Nesse caminho, é perceptível o envolvimento sentimental dos sujeitos da pesquisa com as narrativas 

dos jogos eletrônicos. Esses jovens vivem intensamente cada história, momento e disputa como se 

estivesse vivendo dentro das narrativas. Observa-se: 
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Acima de tudo emoção. Você tem que ficar... Procurar... Tipo assim é difícil, eu 

não vou porque é difícil. A graça do jogo é essa! Conhecer coisas novas e entrar 

em situações difíceis e mesmo assim tentar solucionar elas, porque se for para ser 

chato, monótono, longo, para ser fácil não tem graça! Tem que difícil mesmo. 

(WARRIOR). 

 

Essas ambiências virtuais permitem que os jovens falem em nome próprio, eles se 

autorizam, criam conteúdos, no caso dos jogos eletrônicos fazem suas narrativas, negociam tensões 

e etc. Eis aí, o que descreve Mafessoli (2007a) como sendo uma fenomenologia nativa, múltipla, 

popular, cotidiana, lembrando das considerações feitas por Merleau Ponty, com destaque os 

agenciamentos coletivos desempenhados pela cultura juvenil nos espaços de colisão de desejos. De 

igual modo, importa-se com os novos espaços de interação abertos com o advento das tecnologias. 

Ora, se a socialidade e sua análise originaria esteve presente nos movimentos culturais esportivos, 

da música e outros, atualmente também são riquíssimos os processos que envolvem outros espaços, 

outras ambiência onde são trocados, partilhados, conhecimentos, afetos. É essa fenomenologia 

nativa, instintiva, que caracteriza tão bem quanto possível, a cultura popular e a multiplicidade das 

práticas cotidianas, especialmente as juvenis, que vivem serenamente num cosmos cujos diversos 

elementos entrecruzando-se harmoniosamente. (MAFFESOLI, 2010a, p. 102). 

Ainda nessa perspectiva, a ambiências criadas a partir dos jogos eletrônicos podem ser 

consideradas como vazão para todos os tipos de sentimentos. À medida que escutava as falas dos 

jovens sobre as sensações e prazeres evidenciados nos jogos eletrônicos vieram à tona as questões 

dos comportamentos violentos. Ficou bastante evidente nas colocações dos jovens que não se trata 

de um tipo de violência explicita, alguns deles utilizam inclusive um termo denominado violência 

contextualizada como possibilidade de vivenciar determinados personagens ou posturas de modo a 

não ser analisado como um sujeito violento. Quando perguntei ao sujeito Harry Mason quais os 

sensações e prazeres que gosta de experimentar nos jogos, ele disse:  

 
Hummmm... Ultimamente muita luta e destruição de cidades alheias, 

principalmente. O jogo que eu to jogando ultimamente, aliás, o único que tenho 

jogado é o World of Warcraft que tem duas facções, a horda e a aliança. Eu sou da 

Horda, sempre tenho que destruir... É um impulso, não tem como controlar isso. E 

os outros jogos que são os únicos que ainda eu consigo jogar que não são 

Multiplayers, são os jogos de terror, Silent Hill de preferência que é o melhor que 

tem do gênero. (HERRY MASON). 

 

Para melhor compreender a relação desse sujeito com os sentimentos que gosta de vivenciar 

nos jogos, continuei perguntando sobra à sensação de agressividade, horror e terror 

costumeiramente simulada durante os jogos. Ele nos diz que isso faz parte do desejo de simular 
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coisas que fujam da realidade. De algum modo, viver de forma hedonista a quebra de limites 

existentes no mundo real sem necessariamente sofrer as conseqüências. Isso lhe desperta fascínio... 

“É aquela situação, apesar de te dar medo em certas ocasiões, você sabe que se desligara quilo ali 

acabou, então é um jeito de aproveitar isso, sem ter que viver isso de verdade”, afirma Harry 

Mason. Para além da relação problemática instaurada sobre a violência dos jogos eletrônicos, foi 

unanime a presença de um elemento que vai além da simples relação dos jogos eletrônicos e 

violência. O jovem Ornendil descreve seu desejo pelo controle quando joga. O controle se apresenta 

como objetivo para sentir as diversas emoções. Note:  

 
Humm... Controle! Quando as coisas fogem do meu controle eu fico... Tipo, eu 

gosto de jogo de estratégia, por exemplo, eu gosto de... Seguir a minha estratégia, 

se por acaso o oponente fizer alguma coisa que vai quebrar a minha estratégia e eu 

vou ter que mudar tudo de novo de última hora assim, eu já fico todo desesperado e 

não consigo, entendeu. Então, eu gosto de tipo, do controle do jogo. Por exemplo, 

no The Sims eu quero... Tenho minhas finanças certinhas, se por uma acaso vier 

alguma coisa que meu dinheiro acabe eu fico muito desesperado. Eu gosto de 

seguir o jogo sabendo o que eu to fazendo. No RPG também, eu gosto de treinar 

meus personagens para eles ficaram mais fortes e só depois usá-los. Isso é para não 

acontecer nenhum imprevisto mesmo! (risos prolongados). (ORNENDIL). 

 

Estes jovens estão vivendo sentimentos e sensações de toda a natureza numa lógica que 

despreza o olhar moralista do mundo do adulto, por exemplo, ou mesmo das instancias sociais que 

tanto os recriminam. O desejo e o prazer superam qualquer visão fatalista e antecedem qualquer 

intenção moral. O desejo de viver, sentir em comum os diversos sentimento, seja ódio, amor, 

agressividade, felicidade, poder, alegria, satisfação excede as explicação simplista presente no 

discurso de pais e educadores sobre a violência, mostrando que existem outras lógicas que dão vida 

a esse fenômeno. Dentre elas, a lógica das sensações e prazeres vividos nas ambiências virtuais dos 

jogos eletrônicos como pode ser analisado em dois trechos das falas dos sujeitos Strukus e Michele, 

respectivamente. Percebe-se:  

Eu acima de tudo gosto de aliviar o stress no jogo! Eu gosto de me divertir 

também. É um passatempo, mas eu gosto de um jogo que não seja muito parado, 

que tenha sempre algo diferente para fazer e tenha um resultado um pouco rápido. 

Eu gosto de... Eu to impaciente, eu quero entrar no jogo para me ocupar. Eu to 

agitado, aí eu entro no jogo e relaxoooo. Eu sempre procuro um jogo pensando no 

que tá me faltando na hora. To aqui na vida real. Puxa vida, to sem dinheiro!... 

(gargalhadas). Eu vou procurar dinheiro de jogo. (risos). É mais ou menos isso. 

(STRUKUS).  

 

É por que... A maioria dos jogos que eu gosto tem uma historinha. Eu gosto de me 

envolver com essa historinha. Ah! Eu vou para um lugar que é uma guerra que 

aconteceu há muito tempo atrás. Isso gera certa sensação de agressividade. Tipo, 

skills que eu vou usar, o char que eu vou usar tem que ser, sabe? A agressividade é 
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normal no tipo de jogo que eu jogo! Eu diria que é uma violência contextualizada, 

entende? (MICHELE). 

 

Logo, podemos destacar o desejo desses jovens em simular os diversos tipos de sentimentos. 

O jogo eletrônico é uma ambiência que permite extrapolar limites demarcados na vida social. 

Nesses espaços os usuários se deixam levar pelos sentimentos, sensações que mexem com a 

imaginação, os sentidos e gestos. Essas ambiências de prazer que os jogos eletrônicos proporcionam 

são uma porta para simular bons sentimentos. O lúdico, a pele, as polifonias das vozes ecoam em 

reflexos instantâneos de puro prazer e diversão. Os jogos permitem extrapolar as normas do mundo 

real. Os sujeitos da pesquisa sinalizaram em diversos momentos o desejo de adentrar nas engines 

dos jogos como possibilidade de superação da realidade. “É uma coisa que você foge da realidade, é 

um mundo que chama atenção, né? A questão do GTA que foi um jogo que por ele quebrar o limite 

que você tem no mundo real, sem sofrer as conseqüências, você acaba por ter um fascínio maior por 

esse tipo de jogo”. Assim nos diz Herry Mason sobre sua experiência com o jogo GTA. Nessa 

relação, coexiste, tempo, espaço, (ambiências) propícias para a simulação dos sentimentos. Os jogos 

eletrônicos assuem esse papel de fascínio e destreza com maestria. Viver ambiências de emoções, 

guerrilhar sentimento antagônicos com seus adversários, sobreviver meio a um turbilhão de 

sensações.  

Euforia, estratégia, planejamentos são as sensações que a jovem Hikari destaca quando joga. 

“Quando é um jogo de luta eu gosto de sentir euforia. Eu fico desesperada! Agora, quando é um 

jogo de estratégia eu fico tentando planejar. Por exemplo, em Mythology eu tentava ganhar no 

menor tempo possível”. Essa jovem afirma ainda, que se tratando de jogos de relacionamento ela se 

amarra em construir histórias assemelhando-se a vida real... “Nos jogos que tem relacionamento eu 

acho que o sentido é praticamente construir a vida real, mas sem ser a vida real. A vida que 

desejamos! Existem jogos que é só por diversão mesmo, tipo Sonic para ver como é cada fase, você 

é o herói e tem que salvar os outros. Eu me amarro!”. Portanto, a depender do gênero de jogo e da 

história construída podem sem simulados diversos tipos de sentimentos. Alguns jogos e gêneros são 

destacados no infográfico nos anexos. Um dado interessante é que esses jovens utilizam diversos 

tipos de jogos com finalidade completamente diferentes. Existem as preferências, quando ao 

gênero, enredo, gráficos, mas de um modo geral, ele habitam a depender do momento e do desejo 

nesses distintos mundos dos jogos.  

Sendo assim, nos jogos eletrônicos, assim como nos eventos típicos de aglomeração de 

jovens, notamos o apelo aos jogos de afetos, não é a toa que a encarnação do jogo ideal funciona 
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através da experimentação dos mais variados sentimentos instaurados na ambiência dos jogos. Em 

alguns casos, o jogo perfeito é considerado aquele no qual podem ser experimentadas as melhores 

ou piores sensações, dentre elas o choro. O jogo ideal deixa de ser o terreno previsível, onde as 

exatidões dos percursos e aceitação de regras imutáveis originam o começo da trama. Pelo 

contrário, o jogo perfeito, se forma do movimento maquínico da extrapolação das regras. As normas 

fixas cedem espaço para agenciamentos constantemente negociados entre os pares durante as 

narrativas dos jogos coletivos. Os jogos eletrônicos, mais especificamente, os jogos online são 

espaços de agrupamento enunciativos dos jovens urbanos, cheios de sentidos que intercambia a 

linha tênue entre o real e hiper-real. Jovens agrupados em torno de um ícone de prazer. Neles se 

deleitam, gerenciando emoções e conflitos de ordem afetiva e cognitiva. Outro sentido dado pelos 

jovens aos jogos eletrônicos durante o desenvolvimento da pesquisa caracteriza os jogos eletrônicos 

como experiência imersiva em ambientes virtuais de natureza hedonista. 

 

b) jogos eletrônicos como experiência imersiva em ambientes virtuais de natureza      

hedonista 

 

O hedonismo do grego hedonê que significa prazer e vontade está diretamente ligado aos 

sentimentos e sensações experienciadas pelos atores sociais. Enquanto aparição conceitual tem na 

vasta obra de Michel Mafessoli uma ressonância muito importante. Segundo Maffesoli (2003) o 

hedonismo contemporâneo está intimamente ligado a presença do trágico, do lúdico e do prazer nas 

relações entre os sujeitos sociais. Ainda nas suas análises, é possível apreender a relação entre a 

atitude hedonista e os jogos dos diversos tipos.  

Dito isto, é interessante ressaltar a importância do jogo na estrutura social. Como afirma 

Maffesoli, o mundo dos jogos, nos que diz respeito à existência social vai além das instituições 

formais, contratuais pautadas numa lógica moderna. O mundo dos jogos mostra outro lado da vida 

social, quais sejam, a presença furtiva das relações, a labilidade e o reencontro do homem com 

lúdico. Por isso mesmo, como sentido atribuído pelos jovens aos jogos eletrônicos sobressai à 

experiência imersiva em ambientes virtuais de natureza hedonista.  

Assim sendo, percebe-se uma mudança na relação entre o prazer e a sensações. O 

hedonismo permite uma vivência amoral, sensível e imaginativa. É nessa sucessão de bons 

momentos onde se vivem instantes eternos de pura magia e prazer. Os verdadeiros jogadores o 

sabem bem. É assim que os códigos, muitos estritos que regem a vida das práticas juvenis 
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contemporâneas, são causa e efeito de outro ritmo social, feito intensidade e serenidade, de 

arraigamento dinâmico. (MAFFESOLI, 2003, p. 98). Os jogos eletrônicos e suas possibilidades de 

simulação dos corpos, redes de pertencimentos e hedonismos são na mesma intensidade objetos de 

fetiche. Esses objetos fetiches – quaisquer que sejam; roupa, automóvel, celular, walkman, etc. – 

são constitutivos da pessoa, no sentido etimológico de “máscara”, nos diversos papéis que são 

levadas a representar na teatralidade cotidiana. (MAFFESOLI, 2003, p. 182). Porquanto, nos 

diversos momentos da trajetória dessa pesquisa, nas discussões acadêmicas em eventos científicos e 

grupos de pesquisa, busquei analisar os jogos eletrônicos como objeto de socialidade. Essa 

socialidade, o mundo partilhado, um mundo com novas formas de generosidade e solidariedade. 

Nesse limiar, analisar as diferentes formas de aglomeração, desejo coletivo, encarnação de 

um tribalismo hedonista, nos remete a pensar em novas formas societais, cujo cimento maior nos 

diz Maffesoli (2006) forma-se do prazer e desejo de compor uma agregação de pares. O desejo de 

viver intensamente o prazeres transgressores das regras, leis, imperativos morais, engessadores das 

tramas cênicas do cotidiano. Os jovens contemporâneos se deleitam em narrativas subversivas das 

lógicas morais estabelecidas na esfera da vida social. O prazer se constitui, dentre outra coisas, em 

romper com os imperativos morais que limitam as regras aceitáveis pelo seres humanos. Tais 

reflexões nos fazem pensar na projeção dos jogos eletrônicos, na imersão cada vez mais real dos 

enredos e suportes computacionais. Cada vez mais os jogos eletrônicos assumem os simulacros da 

hiper-realidade nos lançado em eventos fantásticos de formação realística e encarnação dos desejos 

mais estranhos. No fundo, esse é o desejo de todo o sujeito social, pressionado por regras, leis. 

Todavia, na formação da cultura juvenil não devemos tratar essa aparição fenomênica como uma 

linha de fuga. Trata-se de uma forma de entretenimento, socialidade expressiva e transgressora.  

Nesse sentido, o prazer aparece como provocação instigante em diversos momentos da 

pesquisa. Durante as entrevista em muitos momentos os jovens descrevem as sensações vividas no 

universo dos jogos eletrônicos. Dentre elas, incondicionalmente o prazer e o poder se destacam. O 

prazer é sem sombra de dúvidas um dos elementos principais na lógica da interação dos jovens 

usuários com os jogos eletrônicos. O prazer tem como resultado o bem estar, a alegria, 

divertimento. Os games atuam como instrumentos ativadores de prazer nos jovens. O prazer tem 

uma função sentimental de grande importância nas relações de entretenimento, aprendizagem e 

diversão dos jovens contemporâneos com as narrativas digitais dos jogos. Por isso mesmo, no 

decorrer das entrevistas busquei saber os sentidos sobre o prazer através das falas dos sujeitos. O 

sujeito Thiago define o prazer como sendo um sentimento que dá sentido a imersão nos jogos. 
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Segundo ele, o prazer tem a ver com ganhar um jogo, mas vai além, se confunde com a satisfação. 

Ademais, descreve sobre o prazer de jogar como função que alimenta o imaginário, extrapolando a 

realidade. Note-se:  

  
É um prazer de você fugir da realidade, é uma questão de você poder tá num 

mundo que é um mundo sem limites e que você na hora que compra, baixa o jogo 

você sabe a realidade que quer viver. Então você vai ter sempre a sua preferência. 

O que você prefere tá vivendo, simulando. (HERRY MASON). 

 

Sendo assim, a imersão nesses ambientes virtuais de natureza hedonista permite 

experimentar diversas emoções. Os jogos como objetos de prazer trabalham com imaginação, 

inventividade, e acima de tudo com as sensações.  Outro sujeito da pesquisa aborda essas relações 

dos jogos eletrônicos e os sentimentos, com destaque o prazer... “Qualquer tipo de emoção que eu 

tenha é bom tá jogando assim, entendeu? Se você tá muito triste, você joga uma coisa pra te animar! 

Que te faça totalmente fugir disso. Se você tá muito alegre, você pode jogar um jogo que pode 

extravasar essa alegria. É uma sensação de que você pode fazer tudo, entende? Você pode viajar 

completamente naquilo e esquecer tudo”. Os jogos despertam prazer e vontade de continuar 

jogando. É uma coisa que não tem tempo, afirma a jovem Vanile.  

Esse é um dos atrativos que fazem dos jogos eletrônicos objetos de entretenimento e 

cultura no cotidiano de multidões de usuários ávidos pelo prazer de jogar, sentir sensações 

cibernéticas e vivenciar as formas lúdicas de entretenimento eletrônico. Callois (1990) afirma que o 

ludos eletrônico aparece como possibilidade exponencial de sentir o prazer jogando com muitos em 

territórios imagéticos. A mídia atrai os sentidos e as interfaces sistematizam o controle, a 

imprevisibilidade, os movimentos frenéticos dos dedos frente aos mundos que co-habitam o 

estranho e o impulso para desvelar os sentimentos forasteiros fervilhados nos jogos eletrônicos. 

Sendo assim, os jogos eletrônicos mais que aparatos físicos, softwares de simulação podem ser 

analisados como objetos situacionais, pois estão inscritos na relação imprevista jogador/máquina. 

Além disso, são também composições gestuais. As observações desse fenômeno ao longo dos 

momentos de pesquisa verbalizam em atos os diversos movimentos utilizados quando são 

explorados o prazer dos jogos.  E por último, os jogos eletrônicos ainda podem ser considerados 

momentos de experiência que agregam situação, ritual e gestos numa polissemia de acontecimentos 

encantadores.  

Outro sentimento presente nas falas dos sujeitos foi o poder. Poder do latim potere, 

significa o direito de deliberar, agir e mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de 

exercer a autoridade, a soberania em uma determinada circunstância e/ou experiência. Esse é um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade
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sentimento muito cobiçado pelos jovens quando estão jogando. A sensação de poder se caracterizou 

durante a pesquisa através das seguintes características, supremacia, onipotência, onipresença. 

Pode-se dizer então tais sentimentos fazem parte do conjunto de relações que os jovens gerenciam 

nas ambiências dos jogos eletrônicos. Quanto à supremacia, se pode dizer que o poder atua como 

campo de força tensivo, buscando superioridade, vantagem, hegemonia ou mesmo o predomínio 

sobre outros usuários. Porém faz-se necessário destacar que nem sempre a relação de poder nem 

sempre é mediada perante a presença de outros jogadores. A sensação de poder por si mesma 

orienta a posturas dos jovens como forma de se posicionarem no jogo. O sentimento de poder, a 

supremacia é uma técnica de si criada e gerenciada pelos usuários durante as experiências dos 

jogos. Considera-se:  

Geralmente assim, a gama de variedade e possibilidade de construções de 

personagens o que chamados de “Builds” é vasta. Então, é ter vantagem sobre 

outros personagens. Eu me foquei mais assim, quando eu pensei no meu 

personagem eu tava pensando não em ser forte contra outros personagens, mas sim 

ser forte contra os monstros do mundo, os monstros maléficos. Eu pensei em ser 

forte contra os PVES que são os plays X animes que são naturais num player. A 

partir desse ponto, eu fiquei forte também contra os jogadores. Então assim, se e 

ganho deles eu sou mais forte que eles, não é? Naturalmente... (risos). 

(SEPHIROTH). 

 

Isso é o que nos diz o jovem, ao descrever sobre o sentimento de poder vivido durante a 

imersão nas ambiências virtuais de natureza hedonista dos jogos. Sendo assim, é possível afirmar 

que durante os vários momentos e períodos de relação com os jogos eletrônicos, esses jovens 

trabalham com estratégias de governo. Lembrando as considerações de Michel Foucault (1987) 

sobre o poder-saber, identificamos nos jogos eletrônicos uma série de estratégias de governo. 

Nesses constantes embates entre técnicas de dominação e as técnicas de si, os mais variados sujeitos 

são inventados e inventam-se.  

Em relação à onipotência, observa-se nos jovens o culto ao poder de modo que nos espaços 

virtuais dos jogos eletrônicos é possível vivenciar todo tipo de relação, de modo ilimitado, 

transgredindo as lógicas morais. Ser um criminoso, ladrão de carro, matar, roubar, agredir, 

estabelecer apelos sexuais faz parte da narrativa de GTA2. Essas são algumas prerrogativas que 

despertam o desejo pelo jogo. Alguns jogos, como é o caso de GTA pautados na simulação, 

subverte as normas moralistas que regem em sociedade. Nem todas as narrativas de jogos 

eletrônicos funcionam dessa forma, entretanto, são estas que despertam maior desejo dos jovens, 

pois jogar ou criar narrativas complexas ultrapassando as normas da vida real é o combustível que 

                                                 
2 Grand Theft Auto – serie de jogos de computador e videogame desenvolvidos pela Rockstar North. 
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orienta os labirintos criativos dos gamers contemporâneos. Toda essa complexidade de relações não 

tem sido acompanhada no mesmo ritmo pelos pais e sociedade. Os discursos fatalistas sobre atos 

violentos ganham destaque impossibilitando desvendar as relações cognitivas, psíquicas, culturais 

que regem esse fenômeno. Nesse sentido, o conceito de pânico moral criado por Maffesoli, 

observa outras lógicas de interação dos homens com o universo das condutas, leis e etc. 

O conceito de pânico moral tem sua gênese nesse contexto de reflexão. Fundamenta-se na 

interpretação das trocas interativas dos sujeitos sociais pertencentes à cultura dos grupos Technos. 

Ademais, sua elaboração surge justamente dos interstícios entre o gerenciamento das relações 

sociais e meios midiáticos. O pânico moral é a própria encarnação ao desapego dos imperativos 

normativos, leis, normas, condutas. No lugar desse imperativo, emergem explosivas tensões 

subjetivas quer diferentes, novas, inéditas e são minuciosamente processadas por meio das relações 

de troca, pertencimento figurativos das tramas, quando o ator social se permite fazer parte do grupo. 

Decorre disso, o fato do não julgamento desses jovens por jogarem, por exemplo, jogos de narrativa 

violenta. Se por um lado, esses atores sociais podem simular todo e qualquer tipo de sentimento, os 

mais variados tipos de atitudes, por outro lado, se observa o cultivo de relações éticas dentro das 

narrativas dos jogos. Daí a necessidade de pensar em outras lógicas de interpretação sobre o 

fenômeno dos jogos eletrônicos na sociedade contemporânea. A fala de Ornendil é muito reveladora 

quando descreve o significado do poder durante os momentos do jogo. Ele dizia:  

 
Poder, poder... (risos)... É, sei lá velho! Tipo é único lugar que você pode realmente 

ser poderoso. Onde você vai poder ser um mago todo poderoso, que têm feitiços e 

pode fazer tudo acontecer. Nos jogos eletrônicos! Nos games! Isso é muito legal, 

mas nem sempre assim... Mas sempre acontece. Às vezes eu jogo pelo bem estar 

mesmo, eu me sinto bem jogando, eu não quero ser o top, to jogando por jogar, 

mas o poder realmente é uma coisa que persegue! Ahahahahha. Acho que eu sou 

um megalomaníaco, alguma coisa assim! 

 

Ainda sobre a relação de poder nas cartografias dos jogos eletrônicos, percebe-se o desafio 

intrínseco nas relações de poder. Os jovens vêem no poder um caminho para superar as suas 

limitações no jogo e superar os seus oponentes, sejam eles, outros usuários ou mesmo o PC. O 

jovem Sephiroth nos diz que gosta muito de se volver com situações complicadas nos jogos. Ele 

relata sobre a sua imersão no jogo World of Warcraft, no qual deseja ser forte e ter poder. Comenta 

ainda que esse jogo tem uma serie de equipamentos, talentos e poderes baseados em RPG 

interessantes. Veja: 

Então eu acho que o que eu tô buscando mesmo no caso desse jogo é poder! É 

poder! Eu quero ser forte! Eu quero ser forte assim... Então, o poder em si, ele tá 

dizendo que eu vou precisar ter um nível maior que os outros, ele tá implicando 
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que eu tenho que ter equipamentos bons e que eu tenha uma estratégia dentro do 

meu personagem, porque a gama de talentos que eu posso ter é vasta. Então se eu 

não tiver uma estratégia na hora da criação, o foco na criação do meu personagem, 

ele vai ser um simplesmente um personagem que vai fazer de tudo, mas não vai 

fazer nada bom. (SEPHIROTH). 

  

 

Nesse sentido, Mendes (2006) refere-se aos jogos eletrônicos como artefatos de governo, 

onde os sujeitos são afetados pelas relações de poder-saber. O autor utiliza os conceitos de Michel 

Foucault para analisar como são construídos os sujeitos-jogadores. Durante sua análise vai 

descrevendo como os sujeitos jogadores são governados e se autogovernam em constante interação 

com instrumentos tecnológicos, denominado por ele de meios técnicos de dominação de si. As 

relações de poder-saber abrem espaços para a circularidade, cumplicidade e imanência presente nas 

histórias-enredos dos jogos. Mendes ainda comenta sobre a formação dos jogadores como 

personagens, narradores de seus próprios desejos. Constituem-se personagens culturais quando 

deixam seus sentidos, ritmos e velocidade para cumprir os objetivos do jogo. Os seres humanos 

como objetos de poder saber, vão se constituindo em sujeitos de diversas maneiras. Nesse sentido, 

“não podemos falar em essência do sujeito. As relações de poder, dinâmicas e em constante 

movimento, vão sempre “fabricar novos sujeitos” e novas formas de subjetivação”. (MENDES, 

2006, p. 140). A sujeita Tifa comenta sobre as relações de poder vividas no decorrer da imersão nos 

jogos. A usuária destaca o sentimento de poder e a liberdade criativa como sendo processo que 

despertam o prazer nos jogos. Leia-se:  

 

Acho que... Aquela coisa, sabendo que você tem o controle do jogo. Vou dar um 

exemplo de GTA que falamos agora. Você sabe que tem o controle do jogo, tem 

um momento que você pode fazer tudo, tudo, você coloca uma manha. A polícia tá 

atrás de você, entendeu? É aquela coisa, você é o dono do mundo! Você pode fazer 

o que você quiser e não vai ter conseqüência nenhuma pra você. E é aquela coisa 

que de certa forma te deixa muito feliz, entendeu? Tipo, não tem ninguém pra me 

impedir, eu não tenho nada a perder e tudo bem isso é só um jogo. É um jogo bem 

violento, é um jogo que eu posso fazer tudo, é um jogo que eu tenho muito poder e 

é um jogo que te deixa feliz, mais aí sabe? (MICHELE). 

 

No que diz respeito à onipresença, pode-se dizer que juntamente com a supremacia e a 

onipotência foram os elementos básicos do desejo e prazer de relaciona-se com outras pessoas 

em ambientes virtuais de natureza hedonista, com ênfase os labirintos digitais dos jogos 

eletrônicos. Esses elementos exercem um fascínio nos jovens. São mecanismos, sensações e 

prazeres que dão vida as histórias, relações e troca com Outros sujeitos em espaços de interação 

online, como por exemplo, nos jogos de RPG, nos mundos fantásticos dos MMOs.  Outro fato 
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interessante passível de ser observado no decorrer da pesquisa foi e exploração de sentimentos, 

como agressividade, ódio, prazer e destruição por sujeitos do sexo feminino. No universo de 

cinco meninas pesquisadas, todas esboçaram através de falas e atitudes o desejo de vivenciar 

algum desses sentimentos. Na literatura sobre os jogos existe uma ênfase na relação das meninas 

com sentimentos analisados como bons, tais como o amor, alegria e etc. Nesse sentido, não só 

destaco a simulação desses sentimentos pelas meninas pesquisadas, como também a imersão em 

ambientes de interação dos jogos baseados em tiro de primeira pessoa, aventura, estratégia e luta. 

Michele descreve que nos jogos de violência consegue extravasar diversos tipos de sentimentos, 

dentre eles a raiva e o ódio. Note-se:  

O legal do GTA é porque você totalmente extravasa sua raiva ali, GTA e CS, você 

extravasa sua raiva ali, você coloca um som bem alto, coloca aquele fone de ouvido 

e aumenta no máximo e ouvindo aquele som de tiro ou até no GTA você sai, ah eu 

não quero saber, to cansada de você e começa a matar a galera. Aí o policial chega, 

você pode pegar uma metralhadora pra quem tem as manhas, você pega uma 

metralhadora ou coisa do tipo, um lança chamas e sai atirando em todo mundo. Aí 

pega, tem manha até pra colocar um tanque do exercito pra cair no meio da rua. 

(gargalhadas) Você sobe no tanque e sai atirando em tudo, derrubando os prédios, 

derrubando os coqueiros e tudo e aí ali é totalmente, cara eu quero fazer isso, mas 

não posso! (risos). Mas eu vou fazer aqui! Aí é bem assim, legal jogar! Deu 

vontade de jogar GTA agora! Muito! (risos). (TIFA). 

 

Não se trata aqui, de uma simples reprodução de sentimentos violentos visto como 

preocupantes pela maior parte da sociedade. Antes mesmo, tem haver com a exploração de todos os 

tipos de sentimentos pertencentes à interação humana numa dimensão de simulação, 

experimentação artificializada capaz de transmitir prazer sem necessariamente ser vivo na vida real. 

Nesse caminho foi possível observar uma variação emocional de diferentes níveis de prazer e 

desprazer durante os momentos de observação com os jovens. Destaca-se a presença, o fascínio e 

prazer no momento de jogar, em alguns casos a irritabilidade como forma de expressar a não 

superação de limites dentro do jogo. Em síntese, as histórias dos jogos fazem parte de um conjunto 

de técnicas de governo usadas para ensinar, fazendo com que os jogadores entendam e incorporem 

como deles a forma e alógica de desenvolvimento de cada game. Ao mesmo tempo, essas práticas 

de poder são exercidas pelos jogadores, que criam narrativas com base nas histórias dos jogos. 

(MENDES, 2006, p. 137). Nesse caminho, os jovens relacionam-se com diversas técnicas de poder 

e subjetivação possibilitando a simulação e/ou criação de relações hedonistas baseadas em 

sentimentos, sensações, autonomia e liberdade. Um terceiro sentido anunciado através das falas dos 

sujeitos da pesquisa tem haver com os jogos eletrônicos como transitividade ético-estética de 

diferença formativa no self. 
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c) Jogos Eletrônicos como transitividade ético-estética de diferença formativa no self. 

 

A experiência de simular sentimentos e sensações que extrapolam as lógicas sociais 

apontam outras lógicas de relação entre jovens usuários dos jogos eletrônicos. Nas ambiências dos 

jogos são gerenciados laços éticos que intercambiam as ações dos sujeitos imersos nas tramas dos 

jogos. Esses sentimentos são bastante comuns em grandes comunidades de jogadores formadas com 

o intuído de experimentar coletivamente as emoções dos jogos. Os jovens se reúnem por desejos 

comuns e trocam experiências nesses espaços, os jogos eletrônicos pautados numa ética partilhada. 

Nos mundo online dos MMOS é possível destacar a formação de diversos grupos arregimentados 

pela convivialidade, respeito e acima de tudo desejos de viverem jutos as narrativas dos jogos. 

Durante a pesquisa, alguns sujeitos relataram a sua participação nesses agrupamentos chamados por 

eles de clãs. Destaca-se aqui, duas características bastante expressivas na assunção dos jogos 

eletrônicos como ambiência de transitividade ético-estética. A primeira delas diz respeito à 

convivência em espaços de natureza tribal e a segunda a emergência de espaços demarcados pela 

ação comunicativas dos sujeitos.  

O tribalismo, como parte da socialidade demarca os desejos desses jovens. Assim sendo, 

denunciam a presença desconcertante da criatividade humana, da organização tribal, da 

aglomeração dos sujeitos em formações por interesses afins. Formações coletivas reivindicadoras 

dos desejos comuns. Para Maffesoli o jogo é a expressão dessa quitação, fazendo com que todos os 

atos da vida cotidiana tenham o mesmo valor. Ainda nesse caminho, segundo Maffesoli o jogo não 

se caracteriza mais como uma simples atração individual. O desejo pela competição, vontade de 

simular, a vertigem, o ataque, defesa, ritual delirante dos jogos, exprimem o espetáculo da 

comunhão de sujeitos em totens de prazer. Os jogos são fenômenos do mundo partilhado, pede a 

presença de um segundo sujeito. Dessa forma, o lúdico não é divertimento privado, mas 

fundamentalmente efeito e conseqüência de aglomerações da socialidade em ato. 

Maffesoli (2004a) comenta sobre o processo de fragmentação da vida cotidiana. Porém não 

significa dizer que voltamos aos alicerces da individualidade. O autor analisa a fragmentação nos 

movimentos tribais como a via de intensa multiplicidade, onde os atores sociais podem exercer seus 

diversos papeis nas diversas teatralidades cotidianas, dentre elas, os espaços voltados ao lúdico. O 

tribalismo pressupõe uma multiplicidade de ações, onde os atores sociais se constituem em 

agrupamentos demarcados pela identificação.  Os atores sociais, tal como pensa Maffesoli, nas 
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inúmeras ambiências que envolvem a interação, o sentimento e o prazer são múltiplos, ultrapassam 

os limites estabelecidos contra os poderes, contra as imposições pedagógicas e os subterfúgios das 

certezas ideológicas, escapando os limites rígidos de uma sociedade moderna. Sendo assim, os 

jovens estão em constante interação com outros sujeitos pela Internet com intuito de formar grupos, 

parceiro e amigos com o intuito de partilhar gostos, desejos, sensações. Veja:  

 

 
Jogando Lineage eu conheci muito gente pela Internet. No servidor que eu jogava 

anteriormente eu mantinha um vínculo com as pessoas. Eu encontrava na cidade, 

chamava para conversar, entrava para falar com fulano. Nesse servidor que eu fico 

jogando agora também acontece. Mas eu conheci gente de Minas, Rio Grande do 

Sul. Não cheguei a conhecer pessoas de outros países, até porque eu meio que evito 

o contato com esse povo. Existem alguns amigos que fiz jogando online que não 

vejo faz um tempinho. Tinha um amigo, muito, muito, muito. Ele fazia mecânica, 

mas acabou se afastando um pouco do jogo por que a faculdade tava meio apertada 

e sumiu. Mas eu fiz muito amigos assim, jogando! Quando esse primeiro servidor 

fechou perdi muitos contatos e obviamente alguns amigos. No caso desse menino 

eu conhecia a família dele toda. Ultimamente como eu não to entrando muito no 

MSN e ele tá sumido por causa do curso, aí meio que estamos afastados. Tem um 

amigo meu, mas esse é daqui de Aracaju. Eu o conheci por causa do jogo Lineage. 

Tem dois anos que eu o conheço, ele é um dos melhores amigos que tenho e por aí 

vai. (MICHELE). 

 

Dentre outras coisas, os jovens contemporâneos se deleitam em narrativas subversivas das 

lógicas morais estabelecidas na esfera da vida social. O prazer se constitui, dentre outra coisas, em 

romper com os imperativos morais limitados as regras, leis aceitadas pelos homens. Por isso 

mesmo, corriqueiramente, escutamos inúmeros discursos e posturas fatalistas sobre a utilização dos 

jogos eletrônicos. Essa modalidade de entretenimento perturba os sentidos, normas e realidade 

social. Tais reflexões nos fazem pensar na projeção dos jogos eletrônicos, na imersão cada vez mais 

real dos enredos e suportes computacionais. Os limites da moralidade já deixaram de ser 

vivenciados com o apertar dos dedos e movimentos dos corpos. Cada vez mais os jogos eletrônicos 

assumem os simulacros da hiper-realidade nos lançado em eventos fantásticos de formação 

realística e encarnação dos desejos mais estranhos. Trata-se de uma forma de entretenimento, 

socialidade expressiva e transgressora baseadas em negociações ético-estéticas de natureza coletiva.  

Nesse sentido, uma estética da estética segundo Maffesoli faz parte do contexto formador da 

socialidade. Para o autor, trata-se de analisar a estética em seu sentido mais simples, quer seja pelo 

ato de vibrar em comum, experimentar coletivamente as sensações ou vivenciar ideais 

comunitários. A compreensão de estética apresentada na sua obra nos direciona para os campos dos 

laços sociais, intensivamente demarcados pela presença dos afetos. Uma estética formada na 
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constituição vigorosa do sentimento de pertença. Sobre a formação de grupo, podemos perceber na 

fala da sujeita Hikari algumas características. Nota-se a formação do seu grupo de amigos através 

de processo de identificação por desejos comuns. Grupos que se assemelham pela identificação de 

desejos e convívio ético durante a interação. Ela destaca:  

 
O meu grupo de amigos são os que gostam tanto de animes, músicas e jogos. As 

conversas que agente tem é sempre sobre jogos, tanto é que se eu for conversar 

com outras pessoas que não gosta das mesmas coisas que eu, ou eu vou ficar calada 

fingindo que estou entendendo ou eu vou tentar arriscar algum assunto, mas 

geralmente eu não vou me bater. Não é antipatia! É porque eu não vou ter o que 

conversar. Por isso que minha afinidade é mais com as pessoas que gostam dos 

jogos que eu gosto ou então por gostar de jogo em si.  

 

 

As questões que envolvem os imperativos morais da sociedade contemporânea têm 

ressonâncias nas formas de entretenimento dos atores sociais. Nos jogos eletrônicos surgem 

experiências com narrativas que extrapolam as normas e regras da vida real. Por meio de simulação, 

são vividas dinâmicas sociais que vazam os princípios clássicos da moral. Derrotar um Deus nos 

jogos eletrônicos representa o objetivo de inúmeros jovens, por exemplo, no jogo God of War
3
, 

onde o jogador transita por uma narrativa mitológica podendo dentre outras coisas derrotar Zeus, o 

Deus dos reis e dos trovões. Como no diz Ramos (2008) os jogos eletrônicos fazem parte do 

universo ciberético contemporâneo, onde os jovens criam estruturas próprias para organizar os seus 

espaços de interação, prazer e sentimentos. São regras de convívio estabelecidas no conjunto de 

negociações travadas entres os jogadores dentro das plataformas de imersão dos jogos.  

Com efeito, pensar numa estética da estética presume questionar as lógicas de uma moral 

strictu sensu. Porquanto, como nos diz Maffesoli, a moral decreta os comportamentos, ela baliza as 

atitudes e caminhos previsíveis de atores sociais. A moral como categoria universal, rígida, pautada 

na lógica do dever-ser sempre presente nas relações sociais, abre espaços para uma ética, 

valorizando a comunicação e emoção coletiva. Ao contrário da moral, vista como dever coletivo. A 

ética torna-se muito mais relativa e depende exclusivamente das negociações grupais. Espaços mais 

relativizados que cruzam agenciamentos diversos e singulares. Se por um lado, a moral é 

acompanhante de uma ordem estabelecida. Por outro, a ética se manifesta nos improvisos, 

sobressaltos dos períodos de partilha e efervescência. Nessa passagem da moral para uma ética 

emergem as multiplicidades e/ou marginalidades. Nessa perspectiva, as formulações de Vasquez 

                                                 
3
 Jogo eletrônico de ação-aventura baseado na mitologia grega, desenvolvido pela divisão de Santa Mônica da Sony 

Computer Entertainment. 
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sobre a estética são organizadas através de três relações figurativas responsáveis pela natureza das 

relações estéticas.  

A primeira delas diz respeito à relação teórico-cognoscitiva, marcada pelo desejo de 

compreender a realidade aparente. A segunda tem haver com a relação prático-produtiva, 

correspondente ao processo de transformação da natureza em objetos de uso necessários, podendo 

ser eles: alimentação, vestuário, proteção, comunicação, transporte, entretenimento e etc. E por fim 

a relação prática-utilitária, onde são utilizados tais objetos de desejo e necessidade.  É nesse 

interstício que tais jovens foram amizades momentâneas pautadas na comunicação com algum 

objetivo especifico. Por exemplo, o jovem Harry Mason descreve na sua fala o desejo de manter 

amizade com intuito de realizar missões durante o jogo. Em diversos jogos, se faz necessário formar 

coletivos de cooperação. Ele nos diz:  

 
Existem amizades momentâneas, eu to precisando realizar uma missão aqui, você é 

meu amigo e meu amigo agora. Tipo, eu vou fazer uma missão para ganhar um 

item só que eu na consigo fazer essa missão sozinho de jeito nenhum, entendeu? 

Meio que temos que buscar por amizades no jogo, parceiros por junção de 

interesses. Ele precisa de mim, eu preciso dele. Os grupos que criamos ajudam a 

identificar as pessoas. Como eu falei no World of Warcraft é a horda e aliança, se 

você ver alguém de sua facção lutando com uma pessoa de outra facção, você não 

vai deixar ele sozinho. Você vai lá e ajuda, é uma união que você tem com os 

outros. O jogo ajuda na questão de relacionamento dentro da universidade, a 

questão do curso, todo mundo da sala gosta um pouco. Na hora de se relacionar 

todo mundo sabe falar, curte, joga. Então ele me ajuda na hora de me relacionar 

com os outros e fazer trabalhos em grupos. (HARY MANSON) 

 

Desse modo, a superação da moral strictu sensu reforça os laços éticos, abrindo espaços 

ricos na imaginação, ludicidade, espaços teatralizados rememorando nas palavras de Maffesoli a 

qualidade de ser em conjunto. Sendo assim, não se deve perder de vista o papel dessas qualidades 

na estrutura social. Como sentimentos riquíssimos nos movimentos que ligam, por exemplo, os 

jovens em torno de espaços virtuais, como nos jogos eletrônicos online através da estética da 

sensação, onde o laço da socialidade, além de por em prática um imoralismo ético, proporciona 

rituais de diversão, prazer e criatividade entre os atores sociais. 

Em relação à ação comunicativa nos jogos eletrônicos, destaca-se a sua função de agregar 

diversos jovens, de distintas culturas, nacionalidade, regionalidades nesse ambientes de fantasia 

projetados graficamente com a premissa de simular experiências de imersão em narrativas criadas 

por seus usuários.  Dentre os movimentos situados na comunicação midiática contemporânea, sem 

sobra de duvidas, os jogos eletrônicos se apresentam como marca no tempo presente, espaço lúdico 



156 

 

autopoiéticos firmado nas tessituras dos contágios psíquicos coletivos produzidos em atos e 

linguagens dos seus usuários.  Esses jovens se encontram nos espaços virtuais de interação e se 

comunicam, mantém laços comunicativos. Em alguns casos eles sequer denominam essa 

aproximação como uma amizade. No caso do Jovem Dan, as suas relações de comunicação com os 

jovens através dos jogos eletrônicos não duram muito. Eles se comunicam com o objetivo de jogar. 

Em alguns casos surge a amizade, geralmente cultivada com o passar do tempo. Percebe-se:  

 
Eu jogava mais um tempo atrás, eu parei mais de jogar RPG online, mas eu jogava 

muito! Eu conheci várias pessoas, pessoas de São Paulo, tinha uma do Canadá, 

outra menina dos Estados Unidos e agente passou um tempão conversando... Eu 

encontro pessoas pela Internet, mas nunca é uma relação que dura muito, assim. Eu 

encontro a pessoa, agente conversa um pouco, vai para o MSN conversa sobre 

outros assuntos, mas depois acaba morrendo. (ORNENDIL). 

 

O jogo como fenômeno típico da socialidade apresenta algumas características. 

Primeiramente, sua formação está ligada as formas de artificialização. Segundo, o jogo, situa o 

campo da simulação como espaço lúdico e, por fim, o jogo toma vida no processo constante de 

retroalimentação da atualização e esgotamento dos sentidos que são partilhados em seus enredos. É 

interessante notar que mesmo sendo o jogo uma potência social inquestionável, onde são 

formados/gerenciados inúmeros sentidos, ele ainda é estranhamente ignorado pela sociedade.  

Sendo assim, Maffesoli pontua como sendo importantes, os movimentos cotidianos que ligam os 

espaços de simulacros às experiências sociais. Mesmo sendo o simulacro impenetrável por sua falta 

de sentido, consegue abrigar modos efervescentes de ligação entre o mundo e os homens. Daí a 

afirmação de que o jogo é parte significante da socialidade, como fenômeno ritualizado situa o sério 

e o lúdico como sendo momentos equivalentes. As ambiências formadas da relação entre os 

usuários e os jogos dão sentidos aos novos espaços sociais virtuais. A organização de agrupamentos 

virtuais em torno dos jogos eletrônicos faz surgir novos mecanismos de convívio e alteridade de 

relevância auto-organizativa. Tais espaços coletivamente instituídos na interação com as narrativas 

dos jogos eletrônicos se formam do desejo de partilhar com outros atores sociais em diversos selves 

de diversão, prazer e alteridade. Por fim, jogos eletrônicos como território de aprendizagem social 

virtual mediada é outro sentido atribuído pelos jovens aos jogos como objeto de socialidade. 

 

d) Jogos Eletrônicos como território de aprendizagem social virtual mediada 
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Como território da aprendizagem social virtual mediada os jogos possuem algumas 

características, quais sejam a formação de agrupamentos por identificação, o convívio de jovens e a 

alimentação de laços afetivos por intermédio dos jogos eletrônicos.  Os jogos são espaços de 

agrupamento enunciativos dos jovens urbanos. Participam desses espaços de aprendizagem com o 

intuito de viver conflitos, pressões de ordem cognitiva e afetiva. Os MMORPGs são experiências 

interessantes, pois os relacionamentos afetivos conduzem os processos e habilidades colaborativas 

em tempo real. Esses jogos contemplam milhões de usuários interconectados jogando como se 

estivessem dentro das narrativas. O poder de multiplicação de conquista de amigos é elevado nessa 

trama. Os jogos afloram a criação de totens virtuais de amizade, firmando um convívio sócio-

afetivo entre parceiros. Os totens virtuais de amizades têm na sua análise as contribuições na 

Sociologia Compreensiva de Mafessoli, todavia, entretanto extrapola os espaços de interação 

presencial, ampliando sua potência enquanto trama fenomênica nos diferentes espaços de interação 

virtual. Nesse trabalho, com destaque os jogos eletrônicos, espaços de aglomeração de atores sociais 

em busca de entretenimento e prazer coletivo. 

Torna-se relevante, pois analisar os espaços de aprendizagem social virtual mediada criados 

através dos territórios dos jogos nos quais habitam e são criadas redes de pertencimento, as relações 

tribais, ambas, alteradas, negociadas e instituídas através de políticas de agenciamento e 

engendramento coletivo. Para tanto, é válido destacar a relevância do conceito de “socialidade”, 

elaborado por Mafessoli (2006) e cuja potência heurística é inegável. Nestes termos, para Maffesoli 

os espaços das relações sociais da vida contemporânea devem ser contrastados aos elementos 

midiáticos que dão sentidos às atividades que envolvem a especularização do corpo, à esteticização 

e a estilização das chamadas paixões grupais e coletivas. 

Assim sendo, os sentidos expressos pelos jovens a aprendizagem social virtual mediada, 

materializam os vínculos sociais, observados nas festas, na aglutinação de atores sociais por desejos 

comuns, na vida pulsante da música eletrônica, pelos labirintos hipertextuais da Internet, jogos e 

suas vibrações de sentidos, nas narrativas transmidiáticas, etc. Porquanto, no conceito de 

socialidade habitam os cruzamentos de distintos sentidos sobre a produção das relações sociais 

humanas, considerando o pertencimento como qualidade primeira do projeto revelador das práticas 

cotidianas, aqui, reconhecidamente mestiças, fugidias e de potência esquizo-afectiva.  Uma espécie 

de campo sinérgico entre o arcaico e o desenvolvimento tecnológico, “(..., ou seja, a Internet seria o 

lugar, graças aos sites comunitários, aos fóruns de discussão, aos múltiplos blogs, Orkut, home 

Page, em que iria, difundir-se os vários conhecimento, os movimentos rebeldes, as reuniões 
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espontâneas (flashmob), as trocas comerciais, eróticas, religiosas ou filosóficas”. (MAFFESOLI, 

2010a, p. 100).  

Desde pequenos esse jovens interagiram com outras pessoas que também gostavam de 

jogos. Na história de cada um deles, é possível notar desde os primeiros jogos a presença de outras 

pessoas. A formação de grupos presenciais e online com a premissa de viver as tramas dos jogos. O 

jovem Ornendil recorda da sua infância e diz:  

 
Eu lembro muito, antigamente, logo no começo quando eu tinha o Mega Drive, 

quando era muito mais legal porque era divisão, né?... e eu morava num 

condomínio muita grande, vários amigos meus iam lá pra casa para jogar. Agente 

ficava jogando... Era isso o tempo todo, sempre tinha alguém lá em casa jogando 

um joguinho. Era muito legal! Quando não era algum amigo meu ou vizinho, era 

meu pai que jogava comigo. Meu pai jogava muito e era muito bom isso... Pô... 

Geralmente com outras pessoas é sempre mais legal. 

 

Alguns jovens matem laços afetivos com amigos presenciais, pessoas que tem os mesmos 

desejos e por isso mesmo, criam laços de amizade. É o caso da jovem Michele. Diferente de outros 

jovens pesquisados ela gosta de fazer amizades com outros jovens pessoalmente. Veja:  

 
Bom, a maioria é amigo meu que eu já conheço ou pessoas que são amigos de 

amigos meus, que dizem eu quero jogar também, aí eu digo vambora. Ou amigos 

de amigos meus, tipo assim, amigos que gostam da mesma coisa. Ah! Você gosta 

desse jogo e eu também, ah vamos jogar e aí começa a amizade. Geralmente 

começa assim com pessoas que já conheço. Aconteceu muito pouco na Internet, 

tipo assim, eu to numa cidade em Lineage. Ah! Tá fazendo o que? Nada. Vamos 

pra lá conversar. Aí vamos! Ah! Me adiciona no MSN, agente vai e adiciona no 

MSN e começa a conversar. A maioria que eu jogo fixamente, que muda de jogo 

comigo e tal e na sei o que eu mais, são pessoas que moram aqui em Aracaju. 

 

Quanto aos agrupamentos formados por intermédio dos jogos eletrônicos, observa-se o 

movimento de aglomeração tribal dos jovens. As tribos contemporâneas em suas várias aparições, 

dentre elas, as tribos dos usuários dos jogos eletrônicos se formam na marginalidade tribal de 

costumes dos seus participantes. Essas agregações societais são compostas pelo sentido puro ou 

palavras da tribo. Tal sentido se apresenta através de um vínculo misterioso, raramente formalizado. 

A linguagem e a comunicação funcionam como potências que ritualizam a existência da vida social 

que espaça a ordem da racionalidade instrumental, formando assim, multiplicidades de rituais. 

Nessa premissa, os jogos eletrônicos são rituais que unem milhões de usuários em torno de 

suas engines. Jogadores agregados pelo prazer de testar, desafiar e relacionar-se com tantos outros 

nas passagens rituais das histórias, personagens e simulação das experiências tribais. Daí a 

fecundidade em pensar em tais espaços, formados através de uma interatividade generalizada, onde 
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os atores sociais envolvidos partilham em tempo real, convivem intensamente com renuncias, 

colisão de sentimentos, diversão e prazer. É assim nas paisagens imagéticas dos jogos eletrônicos, 

espaços de constante interação sentimental e transitoriedade, onde se vive interativamente, “(...) o 

“ciberespaço” que ela promove são certamente uma boa ilustração, em todos os terrenos, de um 

simbolismo generalizado no qual a fantasia, ou seja, a partilha de imagens, desempenha um papel 

que não pode ser subestimado”. (MAFFESOLI, 2004a, p. 116). 

Em outros casos, como o da jovem Tifa, os jovens costumam formar agrupamentos 

coletivos. Tais agrupamentos vão além dos jogos eletrônicos. A jovem comenta sobre as diversas 

amizades que manteve nos jogos eletrônicos e afirma ser muito bom conhecer outras pessoas e 

manter laços afetivos, de convício e amizade. Note-se:  

 
Eu conheci pessoas jogando através dos jogos. Então, que acho que isso me fez 

conhecer muitas pessoas extremamente interessante, porque é bem difícil, às vezes 

até na minha faixa etária encontrar pessoas que tenham esse tipo de envolvimento 

com os jogos, com esse tipo de coisa. Eu conheci pessoas de outros estados, 

conheci pessoas de... Tem muita coisa que eu aprendi sobre Brasília. Eu sou 

apaixonada por Brasília e por São Paulo! E eu aprendi tanta coisa sobre lá, sabe? 

Só conhecendo essas pessoas, meu ciclo social em Brasília é muito grande, muito 

grande mesmo! Se eu for pra lá eu posso passar anos e anos saindo de casa de um 

amigo pro outro, entendeu? Só por causa disso.  

E continua,  

 

Eu acabei tendo um círculo de amizade muito bom, pessoas que eu tenho conversas 

bem interessantes e tudo. Em termos culturais, tipo dos jogadores assim... conheci 

a maneira de eles agirem e tudo e sabe é legal esse tipo de relacionamento com 

outros jogadores. É legal! É legal conhecer pessoas novas, ciclos novos e grupos 

novos.  

 

 Para melhor explorar a dimensão da aprendizagem social virtual mediada e a força dos 

agrupamentos, convívios e laços afetivos, busquei melhor entender sobre as interações com outras 

pessoas através dos jogos pela Internet. Perguntei se esse fenômeno ocorrer de modo intenso pela 

Internet. Ela respondeu da seguinte forma:  

 

Principalmente através da Internet! Mais pela Internet, pessoalmente é porque aqui 

em Aracaju não tem mais tantos eventos de jogos que no caso seriam esses de 

desenhos japonês, no caso animes. Vai ter um agora dia 24 e tudo, mas é muito 

difícil ter, só quando tem que acaba acontecendo em lans houses às vezes. Eu não 

vou tanto para as lan houses, antigamente eu ia mais. Mas na lan house não é bem 

assim, é mais computador, computador e não tem tantas pessoas jogando como 

antigamente. É mais o pessoal fazendo pesquisa ou coisa de cyber café mesmo. Aí 

quando rola esses eventos é que eu conheço mais gente assim em relação aos jogos, 

conheço grupos novos, tem muitos amigos que eu fiz assim através dos jogos. Tem 
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gente que me conhece por causa de evento que teve e eu sentei e acabei tirando um 

monte de gente, Ninguém conseguia me tirar do banco. Aí eu conheci muita gente! 

Todo mundo lembra-se de mim por causa daquele evento. Então, é bem mais pela 

Internet, acontece com bem mais freqüência. Jogando Grand Chase que é um 

joguinho assim, Gambald, Counter Strike Online e aí acaba acontecendo de 

conhecer mais pessoas pela Internet do que pessoalmente. (TIFA) 

 

Nos agrupamentos contemporâneos, ou redes de amizade a religação é vivida intensamente. 

Sua aparição não consiste em um projeto racional, estruturado em alicerces morais pré-concebidos. 

Maffesoli aponta como exemplo dessa nova forma agregativa às comunidades estimuladas pelo uso 

da Internet, onde o âmbito de efêmero ganha lugar de destaque. As tecnologias interativas digitais, 

os sites de relacionamentos e redes sociais se tornam importantes. Myspace, Facebook e outros 

permitem aos internautas tecer vínculos, trocar idéias e sentimentos, paixões, emoções e fantasias. 

(MAFFESOLI, 2010a, p.53). Nesses espaços, pessoas desconhecidas se conhecem, interagem. Por 

motivo de uma ocasião são estimuladas a traçar laços permanentes ou não. Tomemos como 

exemplo, as comunidades/fóruns de trocas de informações sobre os jogos eletrônicos criadas na 

Internet. São utilizados, dentre outras como espaço de relação e proximidade dos seus partícipes 

como o mesmo objetivo. Ali residem parceiros que se ajudam, desafiam e vivem coletivamente uma 

intersecção de afetos e aprendizagens. Desses espaços surgem parceiros de jogos, amigos virtuais. 

 
Não é impossível imaginar que, em paralelo ao desenvolvimento tecnológico, o 

crescimento das tribos urbanas favorece uma “palavra informatizada”, revivendo os 

rituais da antiga Ágora. Não se estaria mais, como ocorreu quando do seu 

nascimento, diante de perigos do computer macroscópico e desconectado das 

realidades próximas, mas ao contrário, graças ao micro ou à televisão por cabo, 

mergulhamos na difração ao infinito de uma oralidade disseminando-se de próximo 

em próximo. O sucesso das tecnologias informáticas de contato deve ser 

interpretado nesse sentido. Educação, tempo livre, trabalho em parceria, cultura, 

enfim, a comunicação induzida por esse processo estrutura em rede com todos os 

seus efeitos sociais. (MAFFESOLI, 2009b, p. 88/89).  

 

O desejo de tocar o outro, assume a viscosidade social, possibilidade, ingrediente facilitador 

do laço social ou mesmo o conjunto social de nós. O eu e o tu, cede lugar aos desejos coletivos, no 

limiar contemporâneo nas ambiências virtuais da socialidade, morada também dos jogos eletrônicos 

e suas ramificações (chats, fóruns e comunidades). A simulação dos corpos faz parte do jogo. 

Cultuar um determinando biótipo de homem, mulher. Simular a própria imagem nos personagens. 

Romper completamente a exatidão da vida real e simular corpos estranhos é fascinante. Os modelos 

explicativos que utilizam as experiências de simulação, o hedonismo e o pertencimento têm nos 

ambientes de imersão dos jogos eletrônicos uma variedade impressionante e um território fecundo 

de epifanização virtual das singularidades dos jovens. As afirmações maffesolinianas falam do culto 
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ao corpo, a teatralidade obsessiva, a importância da moda. A teoria da identificação está ligada ao 

desenvolvimento da imagem e desenvolvimento do espetáculo Stricto Sensu. Maffesoli aborda a 

teoria da identificação da simpatia de Scheler, como momento situacional de fusão, momentos de 

êxtase que podem ser pontuais ou não. É nesse território de aprendizagem social virtual mediada 

onde estão situados os jogos eletrônicos. Experiência partilhada em ambiências pouco analisadas 

pela sociedade, pais e educadores que não se permitem adentrar/compreender a socialidade, o 

movimento constante das tribos e suas mesclas. 

Os jogos eletrônicos de simulação reúnem aspectos notoriamente presentes nas tramas da 

socialidade. São eles: astúcia, referência, ceticismo, ironia, humor negro e vários outros. Somando a 

estes, outros elementos, tal como o desejo, a tragédia, a simulação dos sentimentos, a prevalência da 

imagem, o desejo de estar-junto fazem dos jogos eletrônicos, verdadeiros objetos de socialidade. 

Essa foi a primeira noção teórico-compreensiva que deu vida a este trabalho. Como objeto de 

manipulação, simulação, interação/interatividade, reunião intensiva de imagens, sons, texto, 

gráficos, os jogos eletrônicos estão situados como uma das formas de entretenimento 

contemporâneo que possibilita a imersão em ambientes esteticamente desejosos. 

Nesse sentido, é possível identificar outra relação de convívio e agrupamento. Alguns 

sujeitos da pesquisa descreveram sobre o a formação de agrupamentos com outros jovens de um 

modo diferente. Eles não costumam procurar fazer amigos através dos jogos. Pode ocorrer 

eventualmente de surgir uma amizade, mas a relação que eles objetivam é uma relação de parceria 

para jogar. O mundo dos parceiros é uma característica da socialidade e, por tanto, fenômeno da 

aprendizagem social virtual mediada. Considere-se:  

 

Se for usuários que não estão ao meu alcance físico eu os trato como parceiros de 

jogos. Eles estão lá... É aquela política do ganha-ganha, se é bom para mim e bom 

pra ele, então estamos juntos! Estamos juntos fazer o que der e o que vier. 

Qualquer objetivo que aparecer pela frente. É praticamente isso, se você for ver as 

pessoas que estão fora do meu alcance, eu posso até criar um interesse maior por 

uma pessoa porque sei que ela sabe, ela conhece sobre o jogo tanto quando eu, que 

ela pode me fazer um companhia. Para mim é mais facilitador ter uma pessoa que 

sabia mais sobre o jogo, naturalmente eu vou fazer mais amizades com pessoas 

desse tipo. Se aquela pessoa compartilha de outros interesses comuns aos meus eu 

vou manter aquela amizade. (WARRIOR). 

 

Seguindo essa lógica, o jovem Harry Mason afirma ter partilhado de amizades virtuais, 

porém em contraponto, ele destaca o fato de não gostar de fazer amizades nos jogos eletrônicos. 

Observe:  
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Eu não sou muito de fazer amizade assim não. Até tenho algumas pessoas que 

conheci por jogos e estão hoje adicionadas no meu Orkut e MSN, mas não 

mantenho uma relação, não sou de fazer muita amizade dentro do jogo não. É 

aquele negocio, eu to jogando, jogando, para mim eles são parceiros ou um tipo de 

inteligência virtual do jogo e depois não tenho mais contatos. Já teve casos de 

pessoas que já conheci antes e não costumava falar e por questão dos jogos 

eletrônicos agente acabou se encontrando no mundo virtual e acabou por conversar 

mais, aqui mesmo na universidade já aconteceu muito, são pessoas daqui. 

 

O panorama contemporâneo favorece a formação de tribos marginais e centrais. São essas 

tribos, a exemplos as tribos que nascem do contato entre os usuários dos jogos eletrônicos que se 

configuram pólos de atração do imaginário coletivo dos sujeitos. As considerações do autor 

sinalizam o retorno de experiências culturais onde o homem imaginário se faz presente. Nesse 

sentido, os jogos eletrônicos e tantos outros fenômenos da cultura digital cultivam o que chama 

Maffesoli chama de revivescência do universo fantasmático. O princípio norteador de sua formação 

é a auto-gestão e/ou autopoieses. Para os espíritos atentos, pelo contrário, assisti-se à fragmentação 

da fortaleza individual. Pensa-se, age-se, fala-se pelo outro. É a tribo que faz de mim aquilo que 

sou, que me impõem códigos, modos de vestir, práticas de linguagem. (MAFFESOLI, 2010a, p. 

77). 

Maffesoli (2004a) descreve sobre os espaços onde os atores sociais formam agregações 

coletivas de sentimentos. Para isso, o autor destaca o crescimento de coletivos que não mais se 

baseiam na idéia do eu isolado, passando segundo as suas análises a emergir em selves, onde o 

corpo social torna-se um metabolismo vivo. Suas contribuições sinalizam o declínio do 

individualismo, a superação do egocentrismo, considerados elementos de uma tradição ocidental 

muito forte. Para ele, estamos vivenciando um panorama de mudanças com grande envergadura, 

com destaque, a negação do individualismo e suas formas de representação até então soberanos na 

sociedade e a passagem para relações coletivas baseadas nos princípios de uma osmose social. O 

termo osmose social aparece na sua teoria quando se refere aos movimentos onde os atores sociais 

aprendem, interagem, trocam interesses, códigos entre si. Quando se fala em sujeito situado no 

campo social é importante destacar o processo de interação, pois, uma sociologia do cotidiano 

preocupa-se com os processos eu são tensivamente formados/gestados nessas relações de parcerias. 

Nas palavras de Maffesoli, o tempo presente é o tempo de deixar-ser em contato com as labilidades 

das coisas e objetos. As agregações e efervescências sociais em alguns casos podem causar certa 

estranheza, “[...] mas nem por isso deixam de dar testemunho de um conhecimento especifico, 
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concreto, intuitivo, aquém ou além da razão, que certamente está na própria base do estar-junto 

original”. (Maffesoli, 2004b, p. 108). 

Sobre o processo de identificação, um elemento fundamental na formação dos laços afetivos 

entre os jovens nos jogos eletrônicos. É possível delinear algumas pistas da sua formação. Os 

jovens procuram pessoas com os mesmo gostos, com a mesma personalidade. Eles procuram fazer 

uma análise precisa sobre outras pessoas, mantendo vários diálogos comunicativos antecessores à 

amizade. O Jovem Sephiroth comenta sobre isso. Leia:  

 

Geralmente no plano virtual... Tanto no plano virtual ou no plano físico eu procuro 

associar a personalidade da pessoa a minha. Eu vejo como é a pessoa. Eu sou muito 

frio e calculista, fico quieto no meu canto analisando, depois que eu tenho uma 

análise completa da pessoa eu vou lá e começo a puxar conversa. Fico analisando a 

pessoa, como ela é, como se comporta em tal situação, em outras situações e depois 

dessa análise toda eu apuro como é a personalidade dessa pessoa e se a 

personalidade bater com a minha, eu converso com a pessoa normal, acabo fazendo 

amizade dentro e fora do jogo. Puxo conversa, saiu com os meus colegas, vou pra 

balada, chamo lá para casa, faço festa e tudo isso. Isso se a pessoa tiver perto. 

Como os jogos eletrônicos possibilitam que você converse com várias outras 

pessoas, isso acaba ficando meio complicado. Eu acabo não tento como avaliar a 

pessoa somente pelo seu personagem, por exemplo. Então, eu tenho que puxar 

conversa, mas mesmo assim eu costumo analisar muito mais a pessoa no jogo para 

não poder tomar uma decisão errada. 

 

Quando se refere ao agrupamento e ao pertencimento, situamos sua presença através do que 

Maffesoli chama de atração apaixonada. A atração como signo de união entre os sujeitos 

contemporâneos, aqui mais especificamente, aos jovens reunidos em totens virtuais de prazer dos 

jogos eletrônicos. Pertencimento orientado pela expressão da alteridade, onde a sensibilidade 

permite a contaminação das aglomerações coletivas com a participação do que chama o autor de 

holismo pós-moderno. A vida é vivida sem muita reflexão. É assim, aliás, que em última instância, 

encontra equilíbrio. É nessa imediata que enraivece o clérigo sério: que audácia viver em sua 

benção (MAFFESOLI, 2003, p. 180).  A participação multiforme de multiplicidades de comunhões 

de redes e de totens diversos é um fenômeno que merece olhares mais compreensivos. 

Nos jogos eletrônicos, assim como nos eventos típicos de aglomeração de jovens, notamos o 

apelo aos jogos de afetos, não é a toa que a encarnação do jogo ideal funciona através da 

experimentação dos mais variados sentimentos, inclusive para os usuários, o jogo perfeito é aquele 

no qual podem ser experimentadas as melhores ou piores sensações, dentre elas, o choro. O jogo 

ideal deixa de ser o terreno previsível, onde as exatidões dos percursos e aceitação de regras 

imutáveis originam o começo da trama. Pelo contrário, o jogo perfeito, se forma do movimento 
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maquínico da extrapolação das regras. As normas fixas cedem espaço para agenciamentos 

constantemente negociados entre os pares durante as narrativas dos jogos coletivos.  Para Magnani 

(2007) são espaços de convivência dos jovens contemporâneos em constante contato com realidades 

paralelas, imagéticas e lúdicas onde se vivem estratégias, laços afetivos e etc. 

 

Categoria 2- Quanto às características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada  

(tomando como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens) 

 

O fenômeno da aprendizagem social virtual mediada analisada nesse trabalho através da 

interação dos jovens com os jogos eletrônicos apresenta algumas características quanto a sua 

experiência de organização a aparecimento. É interessante destacar a sua natureza social, pois, trata-

se de experiências de aprendizagens situadas na esfera social dos sujeitos contemporâneos. Sendo 

assim, como provocação aos pais, educadores emerge o desafio de adentrar pelos caminhos dos 

jogos eletrônicos e suas características de organização como possibilidade de entender esses 

espaços tão freqüentados pela cultura juvenil na dinâmica do seu cotidiano. Para isso, deve-se ter 

em mente que a aprendizagem, enquanto fenômeno sociocultural, não se limita aos espaços formais 

destinados a educação dos atores sociais, antes mesmo, ela faz parte de todos os processos 

humanos, biológicos, sociais, culturais.  A aprendizagem social virtual mediada é, portanto, outro 

caminho ainda muito pouco percorrido no que diz respeito a sua dimensão formativa e 

potencialidade expressiva. A aprendizagem social virtual mediada é um desafio inadiável para os 

sujeitos interessados em acompanhar o crescimento das futuras gerações.  

Nesse contexto, destacam-se algumas características da aprendizagem social virtual 

mediada, tomando como referencia o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens durante o 

processo de pesquisa. A aprendizagem social virtual mediada é: a) coletiva e em rede; b) partilhada 

e virtual; c) lúdica e criativa; d) prazerosa e culturalmente situada. Quanto à característica coletiva e 

em rede, a aprendizagem social virtual mediada através dos jogos eletrônicos abre novos espaços 

educativos. Outros cenários de aprendizagem são estruturados no ciberespaço, nas relações de 

amizades. São coletivos, pois abarcam uma quantidade enorme de jovens num mesmo espaço 

situados em redes provisórias onde ganham visibilidade, potência e ressonância ainda maior com 

ajuda da Internet. Ainda como elementos pontuais da aprendizagem social virtual mediada nos 

jogos destacam-se a hipertextualidade, conectividade e interatividade. Esses novos espaços de 

interação abrigam complexos fenômenos, dentre eles diversas experiências de aprendizagem e/ou 

diversificadas formas de expressão da inteligência humana como afirma Lévy (1999). Na 
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aprendizagem social virtual mediada a rede ganha lugar de destaque, pois quer seja por meio das 

comunidades, sites de relacionamentos, fóruns de discussão ocorre um movimento de atração e 

repulsa constante entre os jovens sintetizando muito nós formativos das redes.  

Nos jogos eletrônicos, esses encontros tecem as tramas de convivência, diversão e 

aprendizagem. Para termos uma noção sobre a utilização de espaços de interação na rede pelos 

jovens pesquisados, tomemos como ponto de partida uma das questões utilizadas no questionário 

aplicado no início da pesquisa. Os jovens utilizam na rede, os sites de relacionamento, sites de 

informação, sites de esporte, sites de tecnologias e possuem perfil ativo em pelo menos dois sites de 

relacionamento social, dentre eles, Orkut, Myespace, Twitter e o Facebook. Formar grupos, 

pertencer a redes coletivas de interação essa é uma característica fundamental na dinâmica dos 

jogos. O jovem Ornendil comenta sobre o processo de formação de grupos através da rede para 

jogar. Percebe-se:  

Online eu conheci pessoas mantive amizades, era legal! Agente ficava falando 

sobre o jogo e tal, depois de um tempo agente passava a conversar sobre outros 

assuntos, sobre música. Era bom que às vezes quando RPG online você cria a 

rotina de jogar todo dia um pouquinho, aí você acaba encontrando aquela pessoa 

todo dia. Então é massa! Você acaba falando da sua vida. Ah! tive que fazer um 

trabalho da escola, por isso demorei a entrar hoje. (Ornendil) 

 

Ainda sobre a característica coletiva e em rede da aprendizagem social virtual mediada nos 

jogos, podemos destacar as experiências de imersão nos jogos online. Os Role Playing Game 

demonstram outras políticas de sentido para a existência/aparecimento dos laços sociais. Yee (2005) 

costuma classificar esses jogos como um novo paradigma para jogos em computador. Segundo 

definição desse autor, um MMORPG faz parte de um mundo que alterna/comporta até 2.000 

usuários simultâneos. O autor se refere aos os jogos do MMO como sendo o mundo persistente, 

pois, sua existência independe dos usuários. Um MMORPG é um mundo virtual onde os usuários 

transitam com suas histórias. Esse mundo virtual existe antes mesmo de o usuário efetuar o logon e 

mesmo depois quando o usuário efetuar o logoff. O que chama mais atenção no caso dos 

MMORPGs são os eventos interações partilhados pelos sujeitos quando adentram as suas tramas. 

Seus espaços reúnem uma variedade de ambientes, terrenos, flora, fauna, habitantes.  Note-se a 

seguinte fala:  

 

A galera se junta geralmente e escolhe um personagem muito parecido. Essa galera 

se junta e monta um time e passa a andar em conjunto. Às vezes agente usa alguns 

recursos, fora MSN, Orkut que usamos quase sempre. Agente começa a conhecer 
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saber como as outras pessoas são. O jeito como falam, os costumes delas, o 

vocabulário etc. (STRUKUS). 

 

Nesse sentido, duas outras características da aprendizagem social virtual mediada sem fazem 

aparentes. Como fenômeno coletivo e em rede, a aprendizagem social virtual mediada abriga uma 

dimensão partilhada e virtual necessárias para a sua dinâmica de funcionamento. Ora, ela é 

virtual, pois está situada nos processos de atualização dinamizadores das práticas sociais reais. O 

virtual como nos diz Lévy (1999) não se opõe ao real, mas sim ao atual. O virtual incorpora a forças 

atualizadoras das linguagens, práticas e ações exercidas pelos atores sociais nas experiências com os 

jogos eletrônicos. Enquanto características da aprendizagem social virtual mediada, a partilha e a 

virtualidade fundem-se com outros elementos do nosso cotidiano, a exemplo, o tempo e o espaço 

dando outros sentidos às práticas de interação social, aos modos de apropriação da aprendizagem, às 

lógicas cognitivas e seus processos. Vivemos um constante desterritorialização das práticas sociais, 

de interação, diversão e aprendizagem. 

Dessa forma, diversos lugares são analisados como espaços de construções de 

aprendizagens, cujo processo de construção de conhecimento perpassa pela constituição do ser 

como sujeito singular relacionado com outros (seres singulares) partilhando saberes em um 

determinado espaço. Por isso, pensar nos jogos eletrônicos como processo de aprendizagem social 

virtual mediada torna-se imprescindível em uma cultura voltada ao digital. No ambiente virtual, 

podem-se observar algumas características de aprendizagem, dentre elas o autogerenciamento. Esse 

aprendizado pode acontecer através da relação entre o usuário com os manuais, revistas 

especializadas, fóruns e encontro entre jogadores. Em uma plataforma de um RPG, os jogadores 

ensinam e aprendem em grupo, elaboram técnicas cada vez mais sofisticadas para conseguir 

alcançar o propósito do jogo, lidam com saberes teóricos, geográficos, processam uma complexa 

rede de sons, imagens e gráficos.  

Nessa dinâmica, os jovens contemporâneos arquitetam as suas relações com ajuda da 

Internet, dos jogos eletrônicos, através de trocas coletivas de impressões, desejo infinito de partilhar 

com o outro em espaços de socialidade que remetem ao prazer de estar junto. Jovens, nas palavras 

de Rushkoff (1999), filhos do caos, Screenagers, emergentes cibernéticos ensinando os 

contemporâneos a viver no mundo intempestivo dos humanos. 

As transformações tecnológicas, a dinamização das informações na chamada sociedade de 

fluxos idealizada por Castells (2003) demarcam a passagem das formas de organização da 

aprendizagem dos atores sociais contemporâneos. A sociedade em rede, estudada por Castells 
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(2003) traz um panorama interessante sobre os desdobramentos políticos, sociais, econômicos, e, 

sobretudo, as mudanças ocorridas entre as redes e os sujeitos sociais. A interatividade e a 

organização em rede demarcam substancialmente essa sociedade. Desenvolve-se uma sociedade 

onde aparecem exponencialmente furos, fissuras e processos menores escapando as leituras 

fatalistas sobre políticas de governo de si dos sujeitos. 

A dimensão virtual da aprendizagem social virtual mediada se organiza por meio dos 

fluxos de informação potencializados pelas experiências virtuais da cultura tecnológica, dando novo 

fôlego às práticas sociais contemporâneas. O fenômeno da virtualização faz parte da cibercultura, 

denominada por Lévy (1999) como sendo a ordenação das dinâmicas de laços inteligíveis, 

estruturados antropologicamente com ajuda das redes de informáticas num plano dinâmico, coletivo 

de relações entres os atores sociais. Jenkins (2008) analisa o movimento da cultura digital como 

sendo resultado de convergência, observando as mudanças midiáticas ocorridas nos últimos anos. A 

convergência não se limita a disposição de novos meios, pelos quais transitam as narrativas 

comunicacionais. Vai muito além, ela atua no cérebro dos sujeitos dessa cultura, nos reflexos 

estilísticos e subjetivos. 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que desejam... A 

convergência também ocorrer quando as pessoas assumem o controle da mídia. 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas da mídia. 

Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem 

pelos canais da mídia. (JENKINS, 2008, p. 45). 

 

Dentre muitas atividades desenvolvidas por esses jovens no mundo virtual, pode-se 

destacar segundo Stern & Willis (2009) três categorias. São elas: a) Comunicação: utilização da 

Internet por razões sociais, envio de mensagens instantâneas por serem descontraídas onde a escrita 

e gramática formais não são necessárias. A esse tipo de utilização, o autor afirma ainda, que os 

adultos freqüentemente lamentem o uso “improdutivo” de um tempo precioso online; b) Busca de 

informações: são utilizados em maior escala os sites de entretenimento, os sites educativos e 

informativos. Faz parte de a cultura jovem manter-se informados. Esses sujeitos lêem os e-mails, 

sites sobre cinema, TV, grupos musicais e se esbaldam nas tramas dos jogos online; c) Criação de 

conteúdo: por meios de vários portais de acesso os jovens cada vez mais criam suas próprias 

histórias, narrativas e as publicam.  Pode-se destacar a explosão dos blogs, vídeos ou mesmo 

“remixagem” quando os jovens transformam algum tipo de conteúdo da Internet em um novo 
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conteúdo. O fenômeno dos jogos eletrônicos mostra outras formas de convivialidade, outros modos 

de interação socioeducacional, novas maneiras de descobrir-se em coletivos. 

Por isso mesmo, um dos grandes desafios dos sujeitos sociais contemporâneos é saber 

aprender em coletivos, redes ecológicas espalhadas no ciberespaço, territórios virtuais gestados pela 

partilha de informações e saberes. A aprendizagem social virtual, como conceito provocativo, 

ritualiza no cotidiano esse desafio para os pais e educadores de compreenderem como se ocorre à 

aprendizagem social virtual mediada nos coletivos rizomáticos de anunciação, onde a cognição é 

parte importante de um processo formado pela aprendizagem, criatividade, interatividade, prazer 

coletivo nos espaços virtuais interação.  

As tecnologias interativas não estão apenas transformando os cérebros, como também o 

modo dos jovens organizarem suas atividades, percebem as coisas ao seu redor. Que tal pensar no 

cotidiano como uma partida de um jogo de estratégia? Assim pensam multidões de meninos e 

meninas em contato não somente com os jogos eletrônicos, mas com todo o arsenal de 

possibilidades tecnológicas interativas. Veja:  

 
Então, são decisões que se agente parar para perceber, não nessa intensidade tão 

grande, mas no dia-a-dia agente acaba vendo isso. Principalmente o RPG, eu uso 

como base pra muita coisa que faço. Se eu tomar uma decisão, vai influenciar 

nisso, nisso e nisso. Se eu tomar outra decisão, qual o caminho que eu vou seguir? 

Isso acaba influenciando muito na maneira como eu acabo tendo as minhas 

atitudes, minhas decisões. Eu vivo estratejando! (TIFA). 

 

Assim sendo, uma ecologia virtual se instaura, mudando completamente as formas de viver, 

se relacionar, modificando as formas de aprendizagem, os modos de partilha e modelos de 

cognição, afetando decisivamente as velhas instituições de aprendizagem, a saber, a cultura das 

escolas e seus processos pedagógicos. Os sujeitos aprendentes da cultura digital mostram nas suas 

ações como o conhecimento mediado pelas tecnologias digitais é dinâmico, flexível e partilhado. O 

conhecimento em rede, sobretudo os fenômenos das redes digitais nos mostra como as interligações 

relacionais são importantes. A educação da maneira como é pensada e praticada, ainda nos dias de 

hoje, é pautada no enfoque disciplinar, sua formação segue as os alicerces do racionalismo 

cientifico. Moraes (1997) afirma que a dificuldade da educação reside, dentre outras coisas, no 

conhecimento fundamentado em teorias de ensino-aprendizagem já ultrapassadas.  

A terceira característica da aprendizagem social virtual mediada tomando como referência o 

uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens é a característica Lúdica e Criativa. A 

ludicidade e a criatividade estão sendo vivenciadas a todo instante. Como fenômeno lúdico, os 
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jogos se constituem na esfera cultural como sendo objetos de desejos dos homens. A disputa, a 

guerrilha, os risos, o envolvimento com outros jogadores fazem dos jogos um experimento de 

apaixonante. Os jogos mais recentes contemplam uma evolução nos efeitos sonoros, visuais, 

gráficos, permitindo experiências realistas em jogos fascinantes e prazerosos. 

Os jogos eletrônicos como parte do quadro de referencia da aprendizagem social virtual 

mediada são objetos visuais desejosos. Como afirma Greenfield (1988), os jogos despertam o 

desejo, pois, são elementos video-lúdicos que possibilitam a participação ativa dos seus usuários. 

Prosseguindo, a autora discorda sobre as idéia de os jogos serem simplesmente experiências 

sensorimotores de coordenação viso-motora não desenvolvendo o raciocínio, pois os jogos 

requerem outras habilidades cognitivas ultrapassando essas duas dimensões.  

Nessa perspectiva, notamos atualmente que os jogos eletrônicos estão sofisticados a tal 

ponto, trabalhando com habilidades distintas do aparelho cognitivo humano e também se tornando 

um objeto afetivo de grande importância entre os jovens. A qualidade das imagens, dos sons, as 

curvas de aprendizagens foram crescendo à medida que os jogos eletrônicos se tornam cada vez 

mais realísticos. Os diversos gêneros de jogos e suas peculiaridades desenvolvem diferentes níveis 

de aprendizagem. Os jogos de fantasia, jogos de estratégia, jogos de simulação, variadas escalas de 

desafios fazendo do entretenimento com os jogos eletrônicos um momento de aprendizagem, de 

interação social, desenvolvimento das relações afetivas, criatividade, abstração. 

No que diz respeito à criatividade, a aprendizagem social virtual mediada nos jogos 

eletrônicos trabalha no sentido de explorar as capacidades criativas dos usuários. Foi possível notar 

durante a pesquisa, na observação e nas falas dos sujeitos diversas formas de aparição da 

criatividade. Quando foi perguntado sobre o processo de criação dos personagens nos jogos, os 

sujeitos pesquisados relataram maneiras distintas de colocar em pratica a criatividade. Por exemplo, 

o jovem Harry Mason gosta de criar personagens na sua concepção bonitos. Esse jovem tem jogado 

ultimamente com grande intensidade o jogo Word of Warcraft. Quando lhe é dada a oportunidade 

de criar um personagem no jogo, ele coloca a criatividade para trabalhar. Duas coisas chamam 

atenção na fala desse jovem. Ele busca criar personagens invertendo a sua aparência física. 

 
São coisas que eu não consigo ter! São coisas fora da minha realidade. Por 

exemplo, minha casa é um pouco conservadora no que diz respeito da aparência, 

então, lá em casa nunca teve pessoa com brinco, pessoa como cabelo grande, meus 

pais costumavam prender um pouco isso. E no jogo eu consigo fazer isso, sair 

dessa minha realidade. Então, geralmente os meus personagens têm os cabelos 

exóticos, eles são altos, eles já são um pouco mais fortes, digamos assim. (HARRY 

MASON). 
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Diversos exemplos surgem quando o tema em questão é a criatividade. Os jovens gostam de 

experimentar, mexer, dar vazão a criatividade quando o assunto são os jogos eletrônicos. Alguns 

sujeitos destacaram a influência dos jogos nos seus sonhos, na organização do dia.  Segundo 

Warrior, os jogos ajudaram a despertar a sua criatividade, imaginação e raciocínio lógico, 

principalmente os jogos de estratégia... “Despertou muito raciocínio lógico, muitas operações 

matemáticas básicas que ajudam você e principalmente na parte de linguagem”.  

A este respeito, os jovens trabalham as fantasias, em alguns jogos lidam com criação de 

criaturas, raças, a exemplo, elfos, Orcs. Revisitam culturas antigas em verdadeiros mundos de 

fantasia, criatividade e imaginação. A jovem Tifa nos diz... “Desenvolveu bem a minha maneira de 

sonhar, a minha maneira de ter essas visões assim... Então, desde pequenininha assim, eu acho que 

fui me desenvolvendo por essa fantasia. Por isso que eu não consigo parar de jogar porque é meio 

que o lugar totalmente onde eu me encontro. Nota-se na fala da jovem todo um processo de 

desenvolvimento da imaginação durante os anos de interação com os jogos. Esses jovens tiveram 

contato com os jogos eletrônicos ainda pequenos, portanto, os jogos são objetos de criatividade, 

ludicidade, parceria durante toda a vida.  

Por exemplo, a jovem Hikari descreve o seu desejo pela franquia a jogos The Sims. Ela 

costuma explorar todo o seu potencial criativo nesse simulador de vida humana. Ela costuma ser 

bem detalhista, qualidade que lhe rende horas a fio, criando personagens, estruturas, relações, 

montando casas, cores e etc. “Eu sou bem detalhista, e quando eu descobrir que eu podia mudar as 

cores de cada peça de roupa, eu demorei um bom tempo só para saber as cores que eu ia gostar para 

não ficar igual aos outro personagens. Eu queria fazer um personagem único! Comecei a trocar um 

monte de cor, os papeis de parede também”. A jovem descreve seu fascínio pelo jogo, pois 

consegue montar sua própria história, de acordo com sua imaginação, desejos, gostos e desejos. Ela 

afirma o tempo passa muito rápido quando joga! 

Os diversos gêneros de jogos e suas peculiaridades desenvolvem diferentes níveis de 

aprendizagem. Os jogos de fantasia, jogos de estratégia, jogos de simulação, variadas escalas de 

desafios fazendo do entretenimento com os jogos eletrônicos um momento de aprendizagem, de 

interação social, desenvolvimento das relações afetivas, criatividade, abstração. 

Ainda nesse sentido, podemos destacar a inteligência intrapessoal como habilidade de 

conhecimento de si, como por exemplo, as suas habilidades, os seus pontos fracos e fortes. Essa é 

uma questão muito comum nas falas dos usuários dos jogos eletrônicos, eles são boas ferramentas 

para traçar perfis das pessoas. Quando estão imersos nas tramas dos jogos, eles experimentam 
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vários tipos de sensações, emoções, ajudam a descobrir os desejos, planos, os medos e inclusive 

utilizam determinados gêneros de jogos em relação às suas próprias necessidades e perfis, enquanto 

sujeitos de emoções e desejos. Por último, destaca-se ainda a inteligência interpessoal como sendo a 

habilidade de compreender as diversidades que os ligam ao universo de muitos parceiros.  

Nos jogos coletivos, a inteligência interpessoal é bastante utilizada. Geralmente os clãs 

(como são chamados os grupos de jogadores), conhecem muito bem e lidam com a percepção 

individual dos seus integrantes, passam a compreender as motivações dos seus parceiros. Isso 

ocorre tanto na modalidade presencial dos jogos, quando podemos observar a afinidade de desejos e 

envolvimento dos sujeitos em torno dos jogos, quanto na modalidade online onde são importantes 

os envolvimentos coletivos, o desejo de entender/partilhar com outros. Ainda são atributos da 

inteligência interpessoal, a percepção de pontos de vista antagônicos, as motivações, 

temperamentos, intenções estando associado no cérebro aos lobos frontais, responsáveis pelo 

conhecimento interpessoal dos sujeitos, ou seja, o conhecimento do outro e identificação comum 

em determinado tipo de experiência. Mais uma vez fica claro a presença do laço afetivo, da 

socialidade como fenômeno presente nas relações mantida entre os jovens. Estimulam o trabalho 

em equipe, exigindo cooperação, observação e levantamento de hipóteses para montar estratégias, 

criar narrativas lúdicas e criativas. 

Prazerosa e culturalmente situada, essa é a última característica da aprendizagem social 

virtual mediada, levando em consideração a imersão de jovens nos jogos eletrônicos. No primeiro 

capítulo do trabalho foi abordada a dimensão sociocultural dos jogos. Como fenômeno do tempo 

presente a aprendizagem social virtual mediada, por sua natureza social situa-se no campo das 

praticas sociais humanas demarcada pela cultura. Cultura e sua dimensão cotidiana, prática, 

simbólica, lingüística. A experiência de imersão dos jovens com os jogos eletrônicos cada vez mais 

atuam como parte de uma cultura universal presente em diferentes realidades sociais, países, 

nações. O que interessa nessa análise são os elementos partilhados pelos jovens que dão sentido 

próprio a cultura do games. As falas, os comportamentos, as maneiras de se expressar. Jovens são 

atravessados e se constituem no interstício desses experimentos tecnológicos.  

A abordagem antropológica desenvolvida por Johan Huizinga (1983) descreve com 

detalhes os resultados das aproximações do homem com os jogos, sua presença nas várias etapas da 

vida humana e as influências do espaço lúdico nas manifestações culturais. Entretanto, existem 

limites históricos na abordagem feita por Huizinga, afinal trata-se de uma análise da produção 

cultural situada em determinado tempo/espaço. Assim sendo, não podemos perder de vista as várias 
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transformações pelas quais passaram os homens, sobretudo com o advento das tecnologias e as 

mudanças ocasionadas nos modos de exploração das atividades lúdicas, seu valor simbólico e 

sentimental, os lugares e trânsitos de partilha dos jogos. 

Por exemplo, os MMORPG são excelentes ferramentas para os cientistas sociais 

observarem os comportamentos, interações dos sujeitos, e, por isso mesmo, crescem as pesquisas e 

interesses por esse gênero de jogo. Desse modo, são vividos os mais diversos tipos de relações, 

tramas, comportamentos. São mundos paralelos onde as culturas, economias e sociedades estão 

sendo criados. Eles são as novas plataformas para a investigação em ciências sociais. (Yee, 2005). 

Corroboro com o autor quando ressalta a dimensão cultural dos jogos, pois são lugares onde as 

pessoas convivem, se apaixonam, casam, conversam, brigam, assim como os espaços de relações na 

vida real. Os MMORPGS, tal como pensa o autor não são apenas jogos. São formas de vida em 

mundos paralelos ensinando sobre nós mesmos. 

Dessa análise surge a possibilidade de pensar a aprendizagem em sua dimensão social. Se a 

aprendizagem é um processo corporal, é mais que salutar ressaltar a necessidade que essa 

aprendizagem esteja imbricada com as sensações do prazer, da felicidade, da união. Já vimos que o 

prazer não é um aspecto secundário das experiências sociais do homem contemporâneo. Então por 

que não pensar na ação educativa, em espaços interdisciplinares de educação e práticas que reúnam 

esses desejos. Assmann (1998) afirma que estamos lidando com uma nova visão da ação educativa, 

outras produções intercambiam as experiências de aprendizagem. Aprender torna-se um processo 

criativo auto-organizativo; o conhecimento tem uma inscrição corporal do conhecimento; a 

dinâmica da vida e dinâmica do conhecimento se unem; o prazer aparece como um dinamizador do 

conhecimento; torna-se urgente re-flexibilizar as linguagens pedagógicas. Para ele, é preciso 

substituir o pedagógico das certezas e dos saberes pré-fixados.  

Por isso mesmo, aqui, se aborda como provocante o saber/conhecer as potências dos jogos 

eletrônicos na cultura juvenil, enquanto espaço transitório e fecundo de sentimentos, relações e 

aprendizagens. É nesse interstício da aprendizagem sócio-formativa, não menos importante que a 

aprendizagem formal, onde os movimentos das redes complexas de instabilidade performática 

religam o desejo de aprender com a vontade de sentir. Prazer e conhecimento estão ali, situados 

próximos em imersões ricas, matrizes midiáticas cada vez mais realistas.   

A aprendizagem cultural, então, resulta de um intrincado processo de interação com objetos, 

símbolos, comportamentos, crenças e sentidos de diferentes atores sociais em circunstâncias sociais 

historicamente vividas através da experiência (Stephens, 1993). Para a pedagogia cultural, os 



173 

 

processos educativos ocorrem em vários locais além da escola. São igualmente considerados como 

espaços pedagógicos os momentos/lugares nos quais “o poder (e suas relações com o 

conhecimento) se organiza e se exercitam tais como bibliotecas, TV, filmes, jornais, revistas. 

brinquedos, anúncios, jogos eletrônicos, livros, esporte etc.” Leia-se:  

 
Os jogos foram importantíssimos por conta da língua, do inglês. Eu posso dizer que 

eu sou fluente hoje e principalmente por conta dos jogos. Porque sem saber inglês 

você não consegue passar de outras fases, então me ajudou muito. Me ajudou 

muito sobre o conhecimentos de muitos conceitos históricos, de culturas, crenças e 

mitologias de modo em geral. Em questão de certos princípios, de certas épocas 

passadas que aconteceram coisas importantes. Tem muitos jogos que são baseados 

nisso. Existe também muito influência dos jogos no gênero musical que eu gosto. 

Muitas músicas por serem da trilha sonora dos jogos, por algumas até me fazer 

lembrar o jogo, agente sempre tá escutando, vicia na música. (HARRY MASON). 

 

Nas palavras do jovem percebemos como os jogos atuam por meio da aprendizagem social 

mediada. Ele endossa o fato de os jogos terem o ajudado a falar fluentemente uma segunda língua. 

As narrativas dos jogos deram sentidos a conhecimentos históricos, crenças, culturas e mitologias.  

Os jogos de narrativas mitológicas além de trabalharam com a imaginação e criatividade, são ricos 

em histórias. O jovem ainda elenca a dimensão musical como sendo importante na formação da sua 

aprendizagem por meio dos jogos. São diversos elementos interdisciplinares atuando conjuntamente 

na aprendizagem social virtual mediada de modo lúdico e prazeroso Assim sendo, os jogos 

eletrônicos atuam na formação cognitiva dos sujeitos sociais. Culturalmente eles fazem parte da 

vida desses sujeitos em todas as suas etapas. Quando se fala em aprendizagem social virtual 

mediada estamos lidando com porção do processo de aprendizagem resultante da união de 

processos interdisciplinares, conectados através dos sentidos dado pelos jovens dão às suas práticas. 

Por isso mesmo, para além das características da aprendizagem social virtual mediada, elencadas 

aqui, pode-se notar ainda a relevância da imersão dos jovens nos jogos eletrônicos, seu valor 

cultural e social e algumas zonas de atuação da aprendizagem. Quando perguntados sobre a 

influência dos jogos eletrônicos na vida social e cultural os jovens respondem:  

 
Pô! É muito, é muito grande! Não dá para medir não. Não dá mesmo, é muito 

grande! Os jogos me acompanham desde sempre, né? Então, tipo, as maiorias dos 

meus amigos jogam e gostam de jogar também, então agente sempre conversa 

sobre jogos coisa a e tal. E têm muito jogos que tem muitas inferências, tanto a 

cultura, mitologia, existem vários RPGs que fazem referência a mitologia, isso 

acaba entrando em você de alguma forma. Eu digo que eu sei falar inglês hoje e 

boa parte do que eu sei foi devido aos videogames. Os videogames me ensinaram 

mesmo a falar inglês! Logo no começo que tipo eu não sabia nada e ficava 

tentando adivinhar as palavras... Teve uma época inclusive que ficava com o 



174 

 

dicionário do lado, era um jogo que você precisava entender o que tava sendo dito 

lá para você entender e dar as respostas. Então eu ficava com o dicionário lá 

procurando... Então pô, foi muito grande, entendeu? Referencias em filme, em 

livros aos videogames que às vezes eu pego. Foi muito grande, tem muita cultura 

aí! Os jogos me acompanham desde sempre, então os videogames fazem meio que 

parte da minha vida! (risos). (ORNENDIL). 

 

Na fala do sujeito, notamos algumas zonas de atuação da aprendizagem social virtual 

mediada nos jogos eletrônicos. De início se percebe a dimensão do tempo como fator decisivo. 

Como os demais jovens, este sujeito é usuários dos jogos desde criança. Além da relação temporal, 

os jogos atuam na aprendizagem de conteúdos culturais de diferentes bacias semânticas. Chama 

atenção a facilidade com que esses jovens dominam a língua inglesa. Em grande parte são fluentes 

nessa língua e conseguem se comunicar também em outras línguas. É notória também a dimensão 

afetiva como sendo parte do processo de composição de agrupamentos coletivos, amicais 

partilhados nas narrativas dos jogos e no cotidiano das suas relações. Note-se:  

 

 
Socialmente, os jogos fizeram a pessoa que eu sou hoje, com as coisas que eu gosto 

e com o tipo de pessoas que me relaciono. Eu gosto de jogos, gosto de quem joga. 

Temos muito que falar, agente pode jogar junto. No meu caso existem jogos que 

viram anime, anime que jogos. Uma coisa tá muito relacionada com a outra. Tem 

musica de jogo que agente lembra por causa dos jogos... O meu estilo musical vem 

por causa dos jogos eletrônicos. O jogo geralmente tá associado com o rock. Os 

jogos importam muita coisa de fora. O rock, o pop. As músicas que estão nos 

joguinhos, agente baixa para ouvir... Tem gente que gosta de tocar as músicas que 

estão nos jogos. Os idiomas, como a maior parte dos jogos vem em japonês, inglês, 

koreano eu acho que isso ajuda a pessoa se ela tiver realmente curiosidade. Ela 

acaba aprendendo de tanto ter contato com o jogo. (HIKARI). 

 

 

No caso dessa jovem podemos observar outros elementos. A jovem deixa transparecer na 

sua fala a dimensão social, na qual os jovens formam grupos de convívio. Desata-se ainda, o gosto 

por símbolos específicos da cultura dos jogos, os animes, a música pop, rock, as roupas, além da 

facilidade da aprender outras línguas. Ainda sobre as zonas de atuação da aprendizagem social 

virtual mediada se destaca a atuação nos modos de expressão da aprendizagem cognitiva social. 

Sobre isto, outra jovem comenta:  

Eu penso que os jogos alteram sim os modos da aprendizagem cognitiva. 

Principalmente os jogos de estratégia. Você se acostuma a criar outras soluções. Às 

vezes você é pressionado e tem que fazer isso muito rápido. Quando se acostuma 

com esse tipo de jogo e possível fazer isso na realidade ou então se você já faz isso 

na realidade, no jogo será nem mais fácil. Abre um leque de possibilidades. Nos 

jogos você vê, vivencia outras possibilidades de resolver problemas e tal. Outra 

forma é quando você a história do jogo. (VANILLE). 
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O jovem Warrior também faz referência ao desenvolvimento cognitivo nos jogos. Ele 

destaca a dimensão cultural como sendo a mais importante na sua relação com os jogos... “O 

cultural é o mais forte do jogo pra mim pelo menos. Com o jogo eu posso dizer que eu aprendi 

muita, muita, muita coisa. Eu despertei o interesse... Os jogos incitam você a despertar um maior 

raciocínio, principalmente para mim que eu gosto de montar estratégias. Segundo ele, os jogos 

despertaram o seu raciocínio lógico através de muitas operações matemáticas básicas e também na 

parte da linguagem. 

Nesse mesmo sentido, a jovem Tifa destaca a importância dos jogos na sua vida. Para ela, os 

jogos ajudaram a descobrir e aprender muito sobre culturas de outros países, a exemplo o Japão... 

“Eu aprendi muita coisa em japonês! Eu sei falar algumas besteiras em japonês. Você acaba 

conhecendo muita coisa de outros lugares, Tem jogos que às vezes agente joga na Europa ou 

alguma coisa do tipo, algum país assim, agente acaba conhecendo um pouco daquele lugar”. Ela 

destaca o potencial histórico dos jogos. Jogos como Age of Mytology ensinam sobre deuses, 

culturas perdidas e muito mais. 

É nesse contexto que a aprendizagem social virtual mediada desenvolve o surgimento de 

organizações aprendentes de caráter sociocultural pautada nas características: a) coletiva e em rede; 

b) partilhada e virtual; c) lúdica e criativa; d) prazerosa e culturalmente situada dado à presença 

marcante de processo instituintes, imaginários e autopoiéticos. Os sujeitos sociais, aqui os 

jovens usuários dos jogos eletrônicos, intercambiam os sentidos de modo singular como resultado 

de uma auto-afirmação, como “máquina auto-poiética”. Na aprendizagem social virtual mediada 

são gerenciados processos já analisados no decorrer dessa análise, os sentidos que os jovens 

atribuem aos jogos eletrônicos, suas ambiências, natureza hedonista, transitividade ético-estética e a 

aprendizagem social virtual mediada com base nas suas características já mencionadas nessa parte 

da análise.  

Desse modo, as relações desses jovens com elementos da cultura digital são formuladas no 

interstício das performances artísticas, das práticas e na relação com a produção material, histórica e 

cultural. Para Vasquez (1999) três relações figurativas ajudam a entender esse impreciso terreno do 

homem e a natureza das relações estéticas, são elas: 1) A relação teórico-cognoscitiva, marcada pelo 

desejo de compreender a realidade aparente; 2) Relação prático-produtiva, correspondente ao 

processo de transformação da natureza em objetos de uso necessários, podendo ser eles: 
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alimentação, vestuário, proteção, comunicação, transporte, entretenimento e etc.; 3) A relação 

prática-utilitária, onde são utilizados tais objetos de desejo e necessidade. 

A cultura dos jogos eletrônicos nos últimos anos vem despertando desejo de muitas 

organizações, desde os grandes produtores das mídias, acadêmicos, pais e consumidores. Quanto ao 

mercado dos produtores, registre-se uma crítica na forma como se comercializam os jogos no 

mundo, a sua dimensão mercadológica e capitalista irritante comum à forma como grandes 

milionários dos jogos construíram seus impérios e comercializam os jogos por preços no mínimo 

abusivos. Em relação ao campo acadêmico, desejoso em pesquisas abordando os games, é preciso 

reconhecer que este fenômeno, tal como os processos da vida se refaz a todo instante, portanto, 

temos aí um campo de práticas e culturas inimaginável, contínuo complexo e não condenado a 

exatidão teórica pela qual em alguns casos se constroem camisas de forças, verdadeiros labirintos 

fechados que fazem tudo, menos contribuir na compreensão desse fenômeno, repito complexo e 

inesgotável.  

Quanto aos pais, homens ou mulheres que oferecem o primeiro contato com os jogos 

eletrônicos com a melhor das intenções, promover o desenvolvimento criativo, lúdico, prazeroso 

dos seus filhos, fica sempre o convite para mergulhar nessa cultura singular, fecunda e instigante. 

Um olhar mais atencioso abre horizontes de compreensão, diálogos e uma convivência saudável. 

Aos consumidores filhos da cultura dos jogos eletrônicos, qualquer palavra será reduzida para 

explicar a riqueza de processos, sentidos, vidas, falas, gestos, e desejos infindáveis gestados todos 

os dias, nos sites, nas narrativas, nas vidas se entrecruzando produzindo cultura. Acrescento ainda, 

uma breve observação aos educadores, estudiosos e interessados que possamos oscultar as tramas 

dessa cultura vindoura, deixar-se levar pelas tramas dos jovens, suas vozes e jogos, entendendo a 

aprendizagem como prática, entes de tudo, socialmente construída, polifônica, difusa, coletiva, 

lúdica, prazerosa, intensa assim como nossas vidas. 

 

Categoria 3 – Quanto às influências da aprendizagem social virtual mediada como elemento 

conceitual relevante para educação 

 

O fenômeno da aprendizagem social virtual mediada, analisada nesse trabalho, a partir da 

utilização dos jogos eletrônicos pelos jovens usuários, torna-se um conceito fundamental para se 

pensar as práticas de educação organizadas no cotidiano da cultura escolar. A importância desse 

fenômeno se explica à medida que os jovens e os seus estilos expressivos adentram os espaços de 

organização dos saberes pedagógicos e transitam nestes lugares articulando elementos da cultura 
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exterior, como exemplo, a utilização dos jogos eletrônicos ao cotidiano institucionalizado da escola, 

interferindo consideravelmente na dinâmica da cultura escolar, na organização do trabalho 

pedagógico.  

Considerando-se os espaços educativos criados por estes jovens, sem dúvidas, encontrar-

se-á nessa passagem dimensões complexa sobre os sentidos da aprendizagem. Encontram-se, 

também, desafios dispostos aos profissionais da educação, pais, mídia (s), indústria do 

entretenimento, etc. Nesta pesquisa, no tocante às influências da aprendizagem social virtual 

mediada como elemento conceitual relevante para a educação, destacam-se dois elementos que 

posteriormente serão mais bem explicitados. O primeiro elemento diz respeito as suas influências na 

base epistemológica da educação e o segundo elemento toma como ponto de análise as influências 

desse fenômeno na base metodológica da educação. 

 

1 - Na base epistemológica da educação 

 

Quanto às influências da aprendizagem social virtual mediada na base epistemológica da 

educação se deve levar em consideração a natureza específica do conhecimento escolar. O 

conhecimento escolar, analisado por meio da sua dimensão social, possui características próprias 

distinguindo-se do conhecimento científico (Santos, 1994). O conhecimento escolar se forma da 

tensa relação entre o sistema educacional e o contexto econômico e social e cultural dos sujeitos 

sociais. Assim sendo, a aprendizagem social virtual mediada, em sua dimensão conceitual e prática, 

organiza-se em torno dessas dimensões.  

A aprendizagem social virtual mediada abrange o contexto social dos sujeitos, com ênfase 

nas relações sociais gerenciadas pelos sujeitos nos coletivos de aprendizagem. Pode-se afirmar que 

aprendizagem social virtual mediada está situada na esfera social, pois aglomera-se aos símbolos, 

linguagens e aos modos de sentir e fazer de jovens usuários dos jogos eletrônicos e por fim, pode-se 

destacar a sua dimensão econômica, afinal, através das relações de poder instauradas nestes espaços 

de aprendizagem vão se constituindo os vínculos e a complexidade das relações humanas, inerentes 

ao processo de aprendizagem e conhecimento.  

Em relação ao processo de aprendizagem nos jogos eletrônicos, pode ser observada uma 

variedade de possibilidades cognitivas, das quais os jovens se apropriam, utilizam e ajudam a 

potencializar suas capacidades pessoais. O sujeito Sephiroth comenta sobre a aprendizagem de 

outra língua através do contato com os jogos eletrônicos. O jovem destaca ainda a aquisição de 

raciocínio lógico, matemático. “Existem conexões lógicas nas narrativas dos jogos! Você acaba 



178 

 

criando conexões lógicas, caso contrário acaba se perdendo dentro do próprio jogo”. O jovem 

descreve na sua relação com os jogos e com a aprendizagem social virtual mediada a compreensão 

de perfis psicológicos. Afirma o jovem que os jogos eletrônicos e suas engines ajudam a entender 

melhor o comportamento das pessoas de modo a ajudar nos seus relacionamentos sociais. Ademais, 

relata ter aprendido muitas coisas envolvendo estratégias, lógica, matemática simples, etc.  

A partir da análise do extenso período de imersão nos jogos eletrônicos por estes jovens ao 

longo das suas vidas das diversas tramas encontradas e/ou vividas em narrativas diversas é 

interessante notar a influencia dos jogos eletrônicos no desenvolvimento social e cultural dos 

mesmos. O sujeito Warrior ressalta principalmente influências no desenvolvimento cultural. Note-

se:  

O cultural é o mais forte do jogo pra mim pelo menos. Com o jogo eu posso dizer 

que eu aprendi muita, muita, muita coisa. Os jogos incitam você a despertar um 

maior raciocínio, principalmente para mim que eu gosto de montar estratégias. 

Então, eu sou aquele tipo de usuário de jogos que quer montar uma coisa que vai 

conquistar o mundo! (WARRIOR). 

 

Quanto à aquisição da aprendizagem nos jogos eletrônicos observa-se em quase todos os 

jovens uma ênfase na apropriação cognitiva em jogos de estratégia. Esse gênero de jogo trabalha 

com instâncias cognitivas, sensoriais e desafios exigindo foco, concentração, habilidade e 

raciocínio. Outros jovens comentam sobre o desenvolvimento psicomotor. Segundo o sujeito 

Sephiroth, os jogos eletrônicos ajudam no desenvolvimento das ações. O jovem relata a sua 

facilidade em aprender a tocar piano por ter uma habilidade maior com os dedos, devido o contato 

com os jogos e os controles. “Ajuda no desenvolvimento psicomotor, no raciocínio e reflexo para 

você trabalhar os dois lados do cérebro”.  

Sendo assim, as experiências socioeducativas não formais muito têm ensinado sobre os 

caminhos que ligam os objetos cognitivos aos desejos dos sujeitos contemporâneos, esses jovens 

nascidos na cultura digital. Como nos diz Assmann (1998) as relações entre a aprendizagem e 

atividades cognitivas dos sujeitos cada vez mais se fazem próximas. Essa afirmação tem relações 

com a própria dimensão do conhecimento. Como tal, o conhecimento é elaborado dentro dessas 

dinâmicas sociais, portanto, o conhecimento é antes de tudo social, cultural, tensivamente 

organizado nas relações de forças, poder e negociado pelos sujeitos nas suas ações com os outros e 

o mundo.  

Dessa forma, um dos desafios da educação é entender o processo de aprendizagem como 

processo complexo, não restrito somente aos conteúdos e métodos. Para a base epistemológica da 

educação, a aprendizagem social virtual mediada partilhada pelos jovens usuários dos jogos 



179 

 

eletrônicos mostra que a organização do conhecimento, antecede a organização pedagógica e faz 

parte da dinâmica das relações sociais. O conhecimento é eminentemente resultado das relações 

sociais quando cruzadas com saberes, sistemáticos ou não, com a cultura e com os laços sociais.  

De modo geral, pode-se afirmar que a aprendizagem social virtual mediada vem 

influenciando decisivamente as instâncias formais de formação sociocultural do homem, com 

ênfase a escola. Corriqueiramente acompanhamos os discursos de pais, professores, gestores 

relatando sobre a influência desses aparatos nas dinâmicas das salas de aula. É comum encontrar 

discursos que depreciam ou proíbem a utilização e/ou imersão nesses experimentos digitais. Por 

outro lado, a experiência com usuários de jogos eletrônicos demonstram outras lógicas de 

aprendizagem, outras formas de relações partilhadas coletivamente que diferem da organização 

encontrada na cultura da escola. Assim, tais relações apontam maneiras outras de se construir 

conhecimentos de forma colaborativa, primando pelo prazer de aprender, pelos laços afetivos mais 

que nunca de natureza social e virtualmente mediado.  

A educação, ainda hoje, trabalha numa trajetória contrária dos processos de aprendizagem 

encontrados na estrutura social e cultural da vida contemporânea. Na maior parte das vezes reduz o 

conhecimento à sistematização pedagógica, quer seja pela valorização dos manuais prontos para 

intervenção, a ênfase em livros didáticos e no próprio discurso dos professores e toda a cultura da 

escola, formado na obrigatoriedade do discurso institucional, ou mesmo pelo discurso da regulação. 

Toda essa organização da cultura escolar contemporânea limita a organização do conhecimento, 

deixando passar o que se pode classificar como a maior realização do conhecimento, a sua 

dimensão social. É nesse caminho, articulando a presença dos elementos culturais como sendo 

importante para o campo da organização do conhecimento na educação e, ao mesmo tempo, abrindo 

mão de uma análise crítica no campo da educação como possibilidade de analisar todos os fatores 

que compõem a educação, quais sejam, o plano econômico, histórico, cultural e social que surge a 

aprendizagem social virtual mediada como formação conceitual e como prática relevante para a 

educação contemporânea. 

Entretanto, a educação, as escolas e toda a sua organização como produto de projeto 

moderno educacional pautado numa lógica burguesa e produtiva continuam a resistir, meio às 

incertezas e o esvaziamento dos sentidos nas práticas pedagógicas diárias. O limiar contemporâneo 

sugere novas compreensões para a questão educacional. No lugar dos tradicionais remédios prontos, 

receitas pedagógicas, crescem cada vez mais a dissolução das sólidas e desgastadas teorias 

pedagógicas. No lugar dessas certezas emergem novas práticas, outros espaços de conhecimento, 
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trânsitos. As escolas, ainda moldadas às velhas estruturas físicas, abrigam aglomerados de crianças 

e jovens em velhos projetos arquitetônicos que pouco reflete o crescimento econômico, tecnológico 

e social notadamente alcançado nos últimas décadas.  

Tal como sugere Najmanovich (2001) é urgente virtualizar a educação. O virtual como 

processo de conseqüências concretas, tendo por finalidade encarar a educação como sendo fruto das 

relações sociais. Nesse sentido, que a educação não se limita as respostas clássicas, antes como, o 

caminho virtualizado para produzir distinções, fazer interrogações e descobrir as relações que 

estruturam sua problemática. 

 

Nada tem a solidez de antes e tanto as dúvidas e as interrogações são muito mais 

interessantes que as certezas e as respostas. Novas práticas, teorias, narrações e 

instituições surgem dia a dia transformando nossa maneira de aprender, de nos 

relacionar, comunicar, comprar e vender, de amor e sofrer, de criar e produzir. 

(NAJMANOVICH, 2001, p. 97). 

 

Para tanto, a educação não deve se limitar aos velhos modelos de aprendizagem abrindo 

horizontes para o entendimento de outros fenômenos sociais, a exemplo a aprendizagem social 

virtual mediada como sendo relevante para a formação dos sujeitos no tempo presente. Os espaços 

virtuais de interação social se mostram fecundos, pois conseguem aglomerar diversos sujeitos em 

espaços não presenciais em torno de desejos, de partilhas e etc. Longe das abarrotadas salas de aula, 

onde a supremacia do professor se faz imponente, nos espaços de organização da aprendizagem 

social virtual mediada, os sujeitos compõem diversas vozes, igualmente importantes na formação 

dos sentidos, aprendizagem e conhecimentos.  

Por isso mesmo, uma virtualização educativa, abre não somente os olhares para a presença 

da aprendizagem social virtual mediada e suas influências para a educação, como também foca a 

urgência de se pensar educação como processo maior, não limitado às velhas estruturas das salas de 

aula como fonte de reflexão e renovação da organização pedagógica atual. Como nos afirma 

Najmanovich (2001) ir ao encontro à produção de novas metodologias para educação perpassa pelo 

reconhecimento do complexo multifacetado das questões abrangente da educação. Isso diz respeito 

à mudança epistemológica do papel da educação no qual a cultura, o social, as relações e os afetos 

tomam são inscritos nas intenções pedagógicas e conseguem exprimir o desejo pelo conhecimento, 

ou seja, desejo epistêmico. 

Aqui, também, é válido dizer que tanto na sociedade, quanto na educação, os processos 

cognitivos se formalizam através da presença dessas estruturas, nas quais as experiências educativas 

se ligam à sensibilidade, ao prazer e ao desejo pelo conhecimento. Numa sociedade aprendente, 
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falar em espaços de aprendências que ritualizam o corpo, as linguagens, os conhecimentos e as 

vivências, ou seja, a presença dos desejos que unem aprendizagem, ao lúdico, efervescência afetiva 

à produção de sentido grupal, faz-se necessário.  

Nessa premissa, educar se constitui como fenômeno auto-organizado de linguagens, ações 

e desejos. Aprender não se destina ao armazenamento de saberes previamente estabelecidos. Ao 

contrário, trata-se de um sistema dinâmico, complexo e adaptativo. Os processos socioeducacionais, 

tal como os jogos eletrônicos, propiciam processos de auto-organização entre os sujeitos e 

linguagens dos mesmos. De pronto, não se pode deixar de citar as dimensões dos sistemas auto-

organizativos, presente no ciberespaço, onde comunidades surgem, desaparecem num movimento 

expansivo, expressivo e contagioso. 

Nesse sentido, surge como elemento provocativo na relação dos jogos eletrônicos com a 

aprendizagem, a discussão sobre a utilização dos jogos eletrônicos na escola e a produção de jogos 

eletrônicos educativos com intuito de transmitir um determinado conteúdo escolar. Dessa relação 

emerge duas questões conflitantes. A primeira diz respeito à produção de jogos eletrônicos 

educativos ou jogos sérios como são chamados. Os jogos educativos trabalham com a reprodução 

de conteúdos fechados não despertando prazer nos seus usuários. Alguns estudiosos atribuem a isso 

a falta de incrementos técnicos, sonoros, audiovisuais e etc. Porém, vai muito além das dimensões 

técnicas que compõem a mídia. Diz respeito à finalidade e o modo de utilização desse aparato. Por 

isso mesmo, deve-se ter cuidado ao pensar na utilização dos jogos eletrônicos em sala de aula. 

Enquanto ferramenta de aprendizagem social virtual mediada ele é um grande aliado no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, sociais e pessoais dos jovens.  

Entretanto, ao ser utilizado como ferramenta obrigatória no aprendizado pode ser encarado 

como sendo uma experiência enfadonha ao longo de sua utilização. Por isso mesmo, a ênfase na 

aprendizagem social virtual mediada como sendo um fenômeno de grande importância na sociedade 

contemporânea situado na esfera sociocultural. 

Outra questão que merece o devido destaque nessa discussão e a noção de que os jogos 

eletrônicos não podem ser encarados por professores, pais e alunos como sendo a resolução dos 

problemas da educação. Os problemas que envolvem a campo educacional exigem olhares amplos 

quanto às questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Os jogos eletrônicos como um dos 

artefatos que compõem o vasto arsenal de dispositivos através dos quais a aprendizagem social 

virtual mediada se apresenta pode ser útil como forma de compreender as mudanças sociais e 

culturais pelas quais estão passando as gerações de crianças e jovens, as mudanças na aquisição da 
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aprendizagem, nos espaços e modos de compartilhamento, sem incorrer no risco de pedagogizar sua 

trama, transformando todo esse potencial em ferramentas institucionalizadas com a promessa de 

resolver os problemas que afligem a cultura da escola. Assim sendo, pensar na aprendizagem social 

virtual mediada e suas relações com a juventude contemporânea sugere esboçar olhares mais 

compreensivos do que ações imediatistas, quanto ao seu uso e/ou aplicação no cotidiano da escola.  

 Outros conflitos transitam no universo dos usuários dos jogos eletrônicos. Um desses 

conflitos diz respeito à relação quase sempre tensiva entre os jogos eletrônicos e a vida escolar. 

Destacam-se ainda, o conflito da relação dos jovens com seus pais e os jogos, quanto aos estudos e 

o ingresso numa carreira profissional ligada ao mundo do trabalho.  Para responder a estes 

questionamentos seriam necessárias outras pesquisas mais pontuais. Em relação aos estudos, alguns 

jovens descrevem problemas com o gerenciamento de tempo, problemas escolares quando mais 

novos por não saberem conciliar as atividades da escola e a diversão. Existe uma variação quanto ao 

período no qual foram vividos estes conflitos entre os jovens pesquisados. Atualmente eles 

conseguem gerenciar com facilidade os horários de espaços destinados aos estudos e os jogos 

eletrônicos.  Por exemplo, o sujeito Ornendil comenta que os jogos nunca atrapalharam muito na 

sua relação com os estudos.  

Nunca tive problema com isso não, porque eu sempre conseguir conciliar as duas 

coisas. Mas é claro, quando tem aquele jogo legal que você tá a fim de jogar, vai 

jogar um pouquinho, joga uma meia hora depois volta e vai estudar. Pode 

atrapalhar nesse sentido, mas eu nunca tive problema com escola e videogame, 

não. Atualmente tem sido menos jogos eletrônicos, devido as responsabilidade e 

dois cursos de graduação. (ORNENDIL). 

 

Com o ingresso na universidade o tempo de imersão nos jogos passa a ser gerenciado, 

levando em consideração outras prioridades. Mesmo assim, afirma Ornendil sobre o gerenciamento 

do tempo e suas responsabilidades. “Tipo você aproveita aquela semana que tá mais livre, tá sem 

prova, sem trabalho e vai jogar um pouco. Ou então você chega da faculdade, tipo eu chego as 

22:30h da UFS, aí jogo um pouco e depois vou dormir”.  

O sujeito Warrior descreve que durante toda a sua vida escolar os jogos exerceram uma 

grande influência. Porém o jovem destaca como sendo o principal fator desta influencia o fato da 

escola não ter lhe despertado sentido. Na universidade ele consegue conciliar bem as 

responsabilidades acadêmicas com os jogos, pois seu curso de origem permite o estudo técnico dos 

jogos, o que o fascina muito. Observa-se:  

 

Até o terceiro ano eu tentava fugir do ensino básico. Porque pra mim é uma 

chatice. Eu sempre, desde criança fui decidido a trabalhar nessa área de 
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computação, principalmente na área voltada pra jogos. Se eu não conseguisse 

trabalhar na área de jogos, simplesmente na área de ciência da computação eu já 

estava satisfeito que era uma área que me divertia por si só. Então eu achei que 

desde pequeno eu queria tá nesse meio de computação e o ensino médio não me 

propunha ferramentas para isso. Simplesmente me ensinavam coisas como 

geografia, história, essa coisa de decorar e eu sou péssimo em decorar. 

(WARRIOR). 

 

Nesse contexto, a natureza da organização interdisciplinar do conhecimento próprio à 

aprendizagem social virtual mediada permite encarar o conhecimento como organização cotidiana. 

A acumulação de saberes, o pensamento disciplinar, os currículos escolares focados em disciplinas 

isoladas nem sempre conseguem exercer nos jovens um significado. Os números oficiais da 

educação, os discursos reproduzidos pelos professores, o desgaste social pelo qual passa a educação 

atualmente só endossam o mal estar vivido nas escolas.  

Por isso mesmo, a convivência com sujeitos emergentes da cultura tecnológica apresenta 

outros desafios, com ênfase inclusive as novas formas cognitivas de aprender. Nada mais sugestivo 

que a escola da contemporaneidade, tal como seus aprendentes, seja uma “escola emergente”. Uma 

escola que compreenda e se articule através das redes ecológicas. 

Entender a educação enquanto fenômeno social implica em mudanças paradigmáticas na 

própria lógica da formação dos conhecimentos trabalhados em espaços educacionais formais. A 

aprendizagem social virtual mediada tem, portanto, ênfase no terreno da cultura, mas não deixa de 

intervir de modo aparente na organização do trabalho pedagógico, quer seja pela presença constante 

de seus elementos na escola, na organização de estratégias de aprendizagem transgressoras das 

velhas experiências e sistematização de conhecimentos utilizados pela escola. As relações 

convergem em espaços de partilha desejosos e lúdicos. Como fenômeno social, a aprendizagem 

social virtual mediada toma para si a relação inseparável entre os processos auto-organizativos 

emergentes e a aprendizagem partilhada nas redes das relações virtuais, nos sentidos produzidos 

pelos jovens usuários dos jogos eletrônicos, em torno dessa aprendizagem social, fecunda e 

provocante.  

Decorre dessa análise, a possibilidade de pensar na educação como experiência da vida que 

prolonga por vários espaços onde transitam os sujeitos, suas subjetividades. Fala-se aqui, de uma 

modalidade de educação socioeducacional ancorada no terreno da cultura, que não pretende 

substituir a educação formal, as escolas e seus modelos teóricos, mas, apresentam em seus 

movimentos, caminhos para reinventarmos o campo da educação, os meios e formas de 

aprendizagem, pensando exclusivamente na formação de sujeitos sociais criativos, críticos e 
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autônomos. O desafio é saber aprender em coletivos rizomáticos, em redes ecológicas que 

transbordam um jeito próprio de anunciação, onde a cognição seja parte importante de um processo, 

tal qual organismo vivo pulsando vida, criatividade, interatividade, prazer coletivo em espaços 

inéditos de aprendência. 

Enfim, é necessário pensar novas paisagens educacionais, onde o conhecimento se mescla 

nas relações estabelecidas entre os sujeitos.  Lugares e trânsitos constituídos através de outras 

lógicas de espaciais e temporais, com ajuda das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Tais 

inferências permitem esboçar não somente desafios, mas a oportunidade de aproveitar a sinergia das 

redes, das interações, da socialidade, da ludicidade, criatividade como possibilidade fecunda da 

experimentar novos modos de aprendizagem, novos desejos de virtualizar as questões educativas da 

educação contemporânea. 

 

2 – Na base metodológica da educação 
 

Quanto às influencias da aprendizagem social virtual mediada na base metodológica da 

educação, observa-se aqui, tais perspectivas em torno de elementos constituintes da organização 

metodológica da educação, quais sejam: a) concepção do processo ensino-aprendizagem; b) 

ressignificação das práticas de ensino e; c) na organização do trabalho pedagógico. 

 

 

a) Na concepção do processo ensino-aprendizagem (tais princípios atuam como 

reformuladores de concepções já existentes). 

A relação entre do processo ensino-aprendizagem com a organização do trabalho 

pedagógico reflete o momento dinâmico da relação didática na sala de aula. Em muitas teorias, esse 

momento é visto como crucial, pois lida com apropriação de conhecimentos e a elaboração de 

novos saberes. No campo da didática, o ensino e a aprendizagem são tratados como elementos 

distintos, pois embora estejam próximos a maior parte do tempo lidam com processos diferentes. 

Nesse sentido, como afirma Lopes (1996) é necessário, portanto, olhar para a relação de 

interdependência pela qual se aproximam e se afastam ambos os processos. Longe de querer esgotar 

a discussão, interessa aqui, entender as novas possibilidades de ensino e de aprendizagem 

organizadas através da aprendizagem social virtual mediada. O crescente panorama de utilização 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação, os dispositivos midiáticos, os suportes 

audiovisuais e tantos outros elementos virtuais atuam na sua dinâmica de modo a reformular 

concepções do processo ensino-aprendizagem existentes.  
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A aprendizagem social virtual mediada através dos jogos eletrônicos interfere, por 

exemplo, na idéia construída historicamente de que apenas a escola trabalha (na e com) 

sistematização de conhecimento. Nesse limiar contemporâneo assistimos o desconforto de mestres e 

da própria escola não sabendo lidar com a quantidade de conhecimentos sistematizados disponíveis 

nos espaços de trânsito virtual. Para endossar ainda mais a questão, que tal pensar numa 

sistematização de conhecimentos abrangendo conteúdos históricos, elementos narratológicos, 

lingüísticos, audiovisuais, comunicação, sentimentos, pertença e prazer e diversão?  

Evidentemente, os jogos eletrônicos conseguem sistematizar conhecimentos, despertam 

desejo e vontade de imergir nos jovens. A quantidade de saberes sistematizados na rede 

impressiona. É claro que existem ressalvas, pois, a abundância de informações nem sempre reflete 

conhecimento de natureza confiável, porém, hoje mais que nunca, é impossível negar a presença e a 

importância dessa sistematização no processo ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, a sistematização do conhecimento não poder servir de parâmetro para 

diferenciar o conhecimento produzido na escola e o conhecimento produzido nas diversas 

experiências educativas espalhadas na vida social. Desse modo, como já foi mencionando nesse 

trabalho, a aprendizagem da escola não se afasta de outros tipos de aprendizagem ocorridos no 

cotidiano das nossas relações. Ao menos, não poderia ser assim. Ora, as sistematizações de 

conhecimentos são amplamente divulgadas pela rede. Se os jovens vivem em grupos de 

aprendizagem, por que não pensar nessas lógicas de organização da aprendizagem?  

Outra questão muito tensa na relação ensino- aprendizagem é a relação entre professores e 

alunos. Na educação, temos de um lado o professor, aquele que sabe e ensina, e, do outro lado, os 

alunos, sujeitos aptos ao processo de aprendizagem. No campo da didática, diversas teorias 

esboçam outras possibilidades para o entendimento da relação professor e alunos. Assim sendo, o 

professor passar a ser um facilitador, provocador e etc. Os alunos passam a ser visto como sendo 

sujeitos históricos, atores sociais possuidores de conhecimentos ainda passíveis de organização. 

Não se pode perder de vista a importância dessa tomada de consciência, como também não se pode 

perder o foco no qual essa relação em vários contextos escolares brasileiros ainda é tratada da 

mesma maneira. Nesse contexto, pensar através da aprendizagem social virtual mediada a relação 

entre professores e alunos não seria apenas outra forma de se pensar essa tensiva relação de forças. 

Nos fenômenos virtuais, se apresentam distintos sujeitos organizados independente de região, 

língua, berço e nacionalidade. Jovens se misturam, foram agrupamentos onde todos aprendem com 

todos através de diálogos flexíveis, demarcados em cada ponto da rede. Aprender com outros, em 
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espaços virtuais, formados por laços éticos e convivência. Eis o grande fundamento da 

aprendizagem social virtual mediada. Note-se:  

 
Estes alunos estão acostumados aprender através dos sons, das cores; através das 

imagens fixas das fotografias, ou em movimento nos filmes e programas 

televisivos. Aprendem através de processos em que existem interações totais entre 

o plano racional e o afetivo. O mundo desses alunos é polifônico e policrômico. É 

cheio de cores, imagens e sons. Muito distante do espaço quase que exclusivamente 

monótono e monocromático que a escola costuma lhes oferecer. (KENSKI, 1996, 

p. 133)  

 

Nessa direção, os jogos eletrônicos se realizam com maestria. Cultivam formas de 

aprendizagem que ultrapassam as lógicas lineares da aprendizagem escolarizada. Nas suas 

narrativas, os jogos eletrônicos com maior ou menor grau de aprendizagem formam estruturas 

cognitivas. Todo jogo eletrônico possui uma curva de aprendizagem. As narrativas lidam como 

estruturas motoras, psíquicas, emocionais, históricas e sociais. Pensando na organização técnica 

desse software, os jogos eletrônicos trabalham numa curva de aprendizado que vai de 0% a 100%. 

A sua utilização vai depender dos objetivos, tipo de controle e narrativas. O que chama atenção são 

as possibilidades potenciais que sobressaem da relação usuários e jogos. Como nos diz Assis 

(2007), o importante independente da evolução técnica. É preciso reconhecer que o universo de 

referência do jogador se expande pelo uso dos próprios jogos e que a técnica evolui no sentido de 

transformar em impulsos todas as manifestações do corpo.  

Os jogos eletrônicos e os outros espaços de interação e aprendizagem nos quais a 

aprendizagem social virtual mediada se apresenta possuem sua própria dinâmica de formação, 

criação e envolvimento. Lidam com narrativas e conteúdos diversos, a exemplo, conteúdos 

históricos, matemáticos, químicos, físicos, biológicos numa perspectiva diferente. Uma dimensão 

convergente, que não estando preocupada necessariamente com aprendizagem, como no caso dos 

jogos comerciais, ainda assim, trabalham conceitos, conteúdos, o lado afetivo, criativo, psicomotor 

e social dos seus usuários de modo interessante. 

Dessa forma, pensar na prática pedagógica sociointeracionista como caminho para o 

processo ensino-aprendizagem vai ao encontro à aprendizagem social virtual mediada. Ensino e 

aprendizagem se confundem com o terreno das relações, com a cultura, com os vínculos sociais, 

com a inventividade, prazer. Assim, o ensino e a aprendizagem circunscrevem as tramas da 

socialidade. Educação e socialidade nos ensinam a aprender em coletivos humanos, demarcados 

pela ludicidade, experiências sentimentais de vibrações nas redes de partilhas e pertencimento 

pulsando não somente desejos, mas também vivendo aprendizagens.   
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b) Na ressignificação de práticas educativas e ensino (repercute na definição de): objetivos 

da educação, nos conteúdos de ensino, nas metodologias de ensino, na avaliação.  

 

A influência da aprendizagem social virtual mediada na educação repercute na 

ressignificação das práticas educativas de ensino. Trata-se de novos pressupostos para se pensar as 

questões educacionais, tomando como ponto de partida as transformações sociais, culturais, 

econômicas e históricas pela qual vem passando os homens nos últimos anos. A presença das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação na paisagem socioeducacional lança algumas 

alternativas para a educação contemporânea. A aprendizagem social virtual mediada, presente nos 

diversos eventos da cultura digital, pelos labirintos da grande rede, reformula o próprio sentido da 

educação, indo ao encontro aos fundamentos inteligíveis da relação homem-mundo. Sua 

organização repercute nos objetivos da educação. 

Em relação aos objetivos da educação, observa-se com clareza o papel social da educação 

na sociedade. Dado a complexidade dessa relação na esfera social, a ação educativa lida com 

diversos campos antagônicos. Por objetivo da educação são traçadas metas e meios para se atingir 

os resultados da ação educativa. Os objetivos da educação estão situados na dimensão social, por 

exemplo, numa sociedade cada vez mais capitalista, com grandes avanços tecnológicos e 

politicamente constituídos, existem objetivos norteadores que são pensados através da definição de 

comportamentos, perfis institucionais e tendências estruturais para ação educativa. Para Castanho 

(1996) os objetivos da educação podem ser divididos em três formulações. O primeiro objetivo é 

técnico, correspondendo à intenção instrumental de propiciar conhecimentos enraizados nas 

ciências naturais. O segundo objetivo mencionado pela autora é o objetivo consensual, tendo como 

meta permitir o reconhecimento de obstáculos, a partir da reflexão crítica. O terceiro objetivo é a 

intenção comunicativa, correspondente ao objetivo consensual, levando a crítica dos falseamentos 

lingüísticos e o último objetivo é o político-cultural da educação, visando proporcionar, através da 

reflexão da ciência na práxis, uma inserção lúcida e política dos sujeitos na sua ação prática. 

Sobre o primeiro objetivo da educação e a repercussão da aprendizagem social virtual 

mediada na sua dimensão social, destaca-se a organização de conhecimentos enraizados 

culturalmente, situados nas tensivas relações de forças ligando a todo instante a dimensão 

pedagógica ao mundo e sua complexidade. O segundo objetivo relacionado à aprendizagem social 

virtual mediada sugere a compreensão do fenômeno educativo contemporâneo e suas diversas 
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formas de aparição. O surgimento de novos espaços de conhecimentos, o crescimento de maneiras 

lúdicas, prazerosas nos mostra a urgência da formação de espaços outros de conhecimento, 

aprendizagens e formação. É nesse contexto, que reside à possibilidade de vivenciar esses distintos 

espaços socioeducativos sem delimitar as barreiras que tanto separam a educação e outras formas 

educativas de aprender.  

Por isso mesmo, a escola foi se caracterizando ao longo de sua história, como espaço que 

privilegiava um determinando tipo de conhecimento pertencente somente a ela. Os distanciamentos 

desses modos de aprendizagem utilizados na escola e os elementos socioeducativos, múltiplos e 

riquíssimos na sociedade fizeram desse espaço uma realidade em si mesma, com finalidade e causa 

própria, onde o ato de aprender tornou-se organizado pela obrigação de inculcar um determinado 

tipo de conhecimento isolado e fracionado.  

Quanto ao terceiro e quarto objetivos da educação analisados por Castanho (1996), 

pressupõe também como sendo um dos desafios da ação educativa a dimensão comunicativa. Como 

força comunicativa, a aprendizagem social virtual mediada, em seus diversos estados de 

organização, aqui, especificamente, através dos jogos eletrônicos, lida como potencial comunicativo 

antecessor de qualquer relação de proximidade entre atores sociais. Uma comunicação valorizando 

a ação dos distintos sujeitos, numa auto-organização de atividades virtuais, presenciais, lúdicas e 

prazerosas. Em relação à dimensão política da educação, pode-se destacar aqui, sobremaneira, o 

cultivo de uma política de sentido radical e engajada, na qual os atores sociais intercambiam vozes, 

impressões, formam grupos e como movimento espontâneo gerenciam suas ações, quer sejam elas, 

ações afetivas em torno dos jogos eletrônicos, como também ações de aprendizagem.  

Em relação aos conteúdos de ensino é possível pensar outras formas de organização para a 

transmissão de saberes. O plano de conteúdos de ensino no campo da didática abrange o processo 

de organização de conhecimento para a transmissão do processo de aprendizagem e da organização 

racional dos conhecimentos. Ao longo dos anos, a discussão em torno dos conteúdos na organização 

pedagógica ficou em torno das mudanças de estrutura curricular e na apropriação de novos meios 

para a transmissão do ensino. Desde a Didática Magna de Comênio (1997), a idealização de um 

método para a organização dos conteúdos aparece como sendo um ponto ideal na organização do 

ensino. Quanto à sucessiva reorganização dos currículos na sistematização dos conteúdos pode-se 

perceber na ação educativa o uso e/ou apropriação de diferentes tipos de matrizes curriculares, 

organizados em estruturas diferentes. Existe uma preocupação muito forte quanto à forma, deixando 
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de lado a idéia sobre a qual o ensino e os conteúdos fazem parte da nossa organização social como 

parte das relações dos sujeitos com o mundo, as ciências e as pessoas.  

A aprendizagem social virtual mediada repercute na definição dos conteúdos e ensino à 

medida que sinaliza outras possibilidades de se pensar a organização dos conteúdos e materialidade 

do ensino. Na aprendizagem social virtual mediada, é possível pensar na organização dos conteúdos 

como sendo uma ação de organização autônoma. Nos jogos, as experiências da aprendizagem social 

virtual mediada, os atores sociais, usuários das suas tramas organizam-se em torno de saberes, 

conhecimentos, relações afetivas, desenvolvem ações de partilhas de informações, estabelecem 

vínculos éticos necessários para o processo de interações. Essa interação é o elo que concretiza o 

ensino. Outra mudança em relação ao ensino diz respeito à posição dos sujeitos durante o 

desenvolvimento da ação educativa. Nas atividades educativas organizadas nas instituições 

escolares, a ênfase na figura do professor ainda é muito forte. Na aprendizagem social virtual 

mediada torna-se urgente abrir espaços horizontalizados de comunicação entre todo e qualquer 

sujeito disposto a adentrar pelo campo do conhecimento. Não existem mestres, senhores da razão, 

pensando moralmente na organização dos conteúdos para aprisionar alunos com assuntos e aulas 

teóricas. Ao contrário, vive-se em espaços de interlocução entre parceiros, amigos, dispostos a 

aprender por meio de aproximações éticas, na imersão por conteúdos lúdicos, prazerosos, 

proporcionando uma educação estética, solidária e criativa.   

Para o campo da educação, essas discussões têm influências na organização dos currículos, 

na possibilidade de acessar um tipo de conhecimento transversal que rompa com a idéia das 

gavetas, das estruturas hierarquizadas. Sua formação permite ainda, pensar nos processos 

educativos de forma singular, ressaltando a independência, a criatividade, uma realidade de 

multiplicidades sem fronteiras... “A tarefa central do ensino para a compreensão do contexto de 

uma nova organização do trabalho pedagógico é proporcionar oportunidades didáticas para que a 

aprendizagem ocorra por compreensão”. (VEIGA, 1996, p. 160).  

Nesse sentido, experiências ecológicas dão novos sentido às experiências socioeducativas. 

Essas ecologias remetem a formação de currículos ocultos, currículos formados na ação dos sujeitos 

que se fazem imersos em coletivos auto-organizativos.  Pode-se citar a explosão de sistemas 

coletivos nos espaços de interação do ciberespaço. Inquestionáveis currículos vivos que comportam 

ação e interação. Nesses espaços são gerenciadas incertezas, comunicação, criatividade e conexões. 

Nesse contexto, a aprendizagem social virtual mediada em dimensão social repercute 

também na elaboração e/ou organização de novas metodologias de ensino. O campo das 
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metodologias de ensino compreende os métodos de ensino e os caminhos trilhados pela ação 

educativa para alcançar um determinado objetivo. A metodologia é uma trilha para organização das 

atividades realizadas pelos professores em sala de aula para se trabalhar conteúdos escolares. Na 

sociedade contemporânea, amplamente demarcada pela presença das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação, o que está em jogo são novas formas de construir o conhecimento. As demandas 

pessoais dos jovens aprendentes vão muito além das ultrapassadas formas de organização do 

trabalho pedagógico das escolas. Trata-se de um público jovem, imersos nas tecnologias, adaptados 

cognitivamente aos diversos aparelhos portáteis. Tais jovens usam Internet a maior parte do tempo, 

acessam informações de distintos portais de comunicação, transitam em sites de relacionamento, e, 

o mais relevante: são sujeitos contemporâneos que incorporaram às suas estruturas cognitivas, 

novos modos de aprender. Esse é o desafio da educação contemporânea.  

Muito embora a discussão no campo das metodologias do ensino tenha organizado uma 

vasta produção teórica em torno dos seus problemas, a exemplo, a crítica aos modelos tradicionais 

de ensino, ainda assim, percebe-se na prática o cultivo de um novo discurso ainda muito carente de 

prática e materialidade. Novos métodos de ensino, apoiados numa abertura epistemológica 

compreendem o ensino e suas relações como sendo um processo de construção social, flexível e 

dinâmico nas praticas educativas. Dentre outras coisas, apóia-se na formação social dos sujeitos, no 

desenvolvimento cultural e nas relações entre os sujeitos. É nesse contexto que a aprendizagem 

social virtual mediada perpassa pelo desenvolvimento de metodologias baseadas na interação e de 

processo colaborativos entre os atores sociais. Sua organização engloba a importância dos processos 

criativos, o trabalho com as capacidades criativas e comunicativas, visando à autonomia dos 

sujeitos em suas atividades. É assim que ocorre nas tramas dos jogos eletrônicos, nas efervescências 

do ciberespaço, nas comunidades afins e coletivos virtuais. 

A repercussão da aprendizagem social virtual mediada para a avaliação aponta novos 

caminhos para se pensar na organização dessa etapa exaustivamente debatida no cotidiano das 

práticas educativas.  A avaliação é corriqueiramente vista como etapa do processo ensino-

aprendizagem contraditória. De igual modo, é considerada uma etapa importante na organização do 

trabalho pedagógico. Como reflexão do processo histórico de ensino-aprendizagem socialmente 

construído nas escolas, a avaliação ainda nos dias atuais é pensada de modo racional, fragmentado, 

refletindo na desqualificação do trabalho pedagógico.  

Desse modo, a avaliação serve como suporte para se pensar também no processo de ensino. 

Se a escola contemporânea, intensivamente povoada por jovens da cultura digital, ainda trabalha 
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nas lógicas de ensino mecânico, repetitivo, na fragmentação do conhecimento, pode-se dizer que a 

escola não cumpre sua função social. As práticas pedagógicas refletem a ausência de sentido para 

estes jovens. Existe uma predominância mecanicista na sua estrutura pedagógica, inclusive no 

processo de avaliação, visto como processo final do ensino. Ao contrário, a avaliação faz parte de 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Assim como nos eventos da aprendizagem social virtual 

mediada, por meios das relações instauradas entre os sujeitos imersos nas suas tramas, percebe-se 

uma avaliação constante.  

A avaliação não é o início, nem o fim da aprendizagem. Ela é processo. Movimento de 

relação intermitente entre os sujeitos. Nesse quesito, os eventos pelos quais se apresenta a 

aprendizagem social virtual mediada demonstra outras lógicas de organização, partilha e negociação 

da avaliação. Assim sendo, aponta alguns caminhos para enfrentarmos o constante “pedagogismo 

inoperante” do qual se refere Veiga (1996), inscrito na instrumentalização da avaliação por meio da 

seleção, rotulação, classificação e controle dos alunos. Pensar na avaliação como processo de 

relação entre os sujeitos partícipes do ato de aprender supõe romper com a forma autoritária com 

que os professores, a escola e sua cultura pensam a organização do trabalho pedagógico.  

Na aprendizagem social virtual mediada, todos estão envolvidos com a avaliação dos 

processos, sejam eles processo de formação lúdica, comunicativa, relacional e de aprendizagem. É 

notória nas instituições de ensino a ênfase no caráter instrumental da avaliação pautado na 

individualização. Essa idéia diz muito sobre o ideal de escola organizado socialmente. A concepção 

de ensino-aprendizagem, a escola e toda a sua estrutura centram esforços na idéia pela qual os 

atores sociais devam se habituar, internalizar conhecimentos sistematizados, em seguida testá-los e 

verificá-los. Essas duas dimensões, verificação e teste fazem parte do modelo positivista que ainda 

hoje é destaque nas salas de aula. A avaliação torna-se um instrumento meramente operacional e 

perde sua dimensão formativa.   

Diante do exposto, as características da aprendizagem social virtual mediada permitem 

esboçar algumas reflexões sobre a estruturação da organização do trabalho pedagógico. Pode-se 

pensar numa avaliação mediada, coletivamente instauras por todos os sujeitos da comunidade 

escolar, assim como acontece com os usuários dos jogos e intensivamente demarcada pela 

comunicação dos sujeitos envolvidos. A avaliação é um processo de comunicação, relação, trocas, 

diagnóstico, análise, reflexão e de aprendizagem de si com os outros. Na escola essa afirmação 

permite aproximar a figura dos professores e alunos através da comunicação, mas não fica somente 

na relação professore alunos, permite estreitar os laços da avaliação da própria escola e suas 
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instâncias gestoras. Como nos diz Saul (1994) uma avaliação emancipatória pretende realizar uma 

análise crítica de uma determinada realidade, favorece o caminho da transformação, promove 

autoconhecimento e conhecimento crítico. Presume desse modo, uma emancipação, dinamização e 

experiências educativas dialógicas e participantes. Assim, a avaliação ganha lugar formativo na 

organização do trabalho pedagógico e pode ser pensada como forma de exprimir toda a diversidade 

inerente a escola. Avaliação mediada, prática relacional e educativa pensada de modo coletivo, 

horizontalizada como possibilidade de compreensão dos outros, da materialização organizacional e 

estrutural da educação.  

 

 

c) Na Organização do Trabalho Pedagógico, (de tal modo que desenvolve perspectivas ou 

princípios dele decorrentes) 

A aprendizagem social virtual mediada, suas características e elementos formativos 

funcionam de tal modo que apresentam novos caminhos, provocações e reflexões para se pensar na 

organização do trabalho pedagógico. Suas contribuições interferem na forma de pensar a educação 

atualmente, nos modos de organização das estruturas escolares, e, sobretudo nos eventos que ligam 

os espaços virtuais de interação à aprendizagem. Tais estruturas desenvolvem novas perspectivas 

para o campo educacional, mais especificamente, na organização do trabalho pedagógico. Sendo 

assim, desenvolve outros princípios na concepção do processo ensino-aprendizagem, reformulando 

concepções já existentes. Em relação ao processo ensino-aprendizagem atua na sistematização de 

conhecimentos disponíveis em diversos espaços de relações virtuais, inclusive nos jogos 

eletrônicos. Aponta também mudanças na relação entre professores e alunos à medida que apresenta 

espaços de aprendizagem formados no entorno de diálogos flexíveis, onde prevalece a diferenciação 

e alteridade dos sujeitos. Por isso mesmo, como principio de sua organização pedagógica reside à 

ênfase na relação sociointeracionista como caminhos a ser percorrido entre os sujeitos aprendentes 

de toda a comunidade escolar. Essas afirmações permitem refletir no processo de organização do 

trabalho pedagógico como sendo elemento interativo, mediado, constituído socialmente.  

De igual modo, a aprendizagem social virtual mediada desenvolve perspectivas para a 

ressignificação de práticas educativas de ensino. Quanto aos objetivos da educação, desenvolve suas 

práticas tomando como referencia a dimensão técnica, consensual, comunicativa, política e cultural 

da educação. Destaca-se para a organização do trabalho pedagógico e possibilidade de se repensar 

na organização dos conteúdos, colocando em evidencia a importância das suas práticas na dimensão 

sociocultural. Outra perspectiva mostra o intuito de promover aos aprendentes da sociedade 
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contemporânea espaços mais dinâmicos de relação e de fecunda aprendizagem. Espaços pautados 

numa comunicação horizontalizada, onde todos participem de modo ativo e crítico dos processos 

educativos. Pensando sobre a importância da dimensão política na organização do trabalho 

pedagógico, presume pensar na educação como política de sentido, radical e engajada, onde são 

gerenciadas ações materiais, afetivas e internacionais dentro de uma dimensão política 

heterofomativa, onde são importantes os processos econômicos, históricos e culturais.  

Quanto aos conteúdos de ensino e sua importância na organização do trabalho pedagógico, 

a aprendizagem social virtual mediada aponta os seguintes princípios: novas maneiras, espaços de 

se trabalhar conteúdos, a possibilidade de simular experiências com ajuda das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação promovendo uma dinâmica educativa prazerosa. Tais perspectivas 

possibilitam superar as idéias de armazenamento, as estruturas hierarquizadas, ressaltando a 

independência, a criatividade e multiplicidade de currículos em acto disponíveis na vida social, nas 

teias e redes virtuais. 

No que diz respeito às metodologias de ensino, a aprendizagem social virtual mediada 

demonstra que é possível pensar na organização do trabalho pedagógico levando em consideração 

métodos embasados na interação de processo colaborativos, autopoiéticos, ressaltando a capacidade 

cognitiva, criativa dos atores sociais envolvidos com a ação educativa. Em relação à avaliação e sua 

importância na organização do trabalho pedagógico, pode-se pensar na dimensão avaliativa como 

sendo parte importante das atividades pedagógicas, em especial o ensino. Desse modo, avaliação no 

interstício da aprendizagem social virtual mediada refere-se ao movimento de constante análise, 

reflexão ocorrendo em todas as etapas e processo da aprendizagem culturalmente situada. Para o 

campo educacional, permite entender a avaliação como processo de mediação, movimento auto-

regulável dos sentidos, organizado através da partilha e negociação das relações igualitárias entre os 

sujeitos, superando assim, o controle, a hierarquia e as relações autoritárias. É, pois, mediação 

constante fazendo da organização do trabalho pedagógico uma processo de comunicação aberto 

entre os sujeitos envolvidos.  

Sendo assim, a análise dos múltiplos vetores igualmente importantes na organização do 

trabalho pedagógico, com auxílio das repercussões da aprendizagem social virtual mediada, 

apontam não somente perceptivas e princípios interessante para reinventarmos o campo da 

educação. De modo explicito, direcionam reflexões para os profissionais da educação, pais e 

interessados em entender as novas demandas sociais dos jovens contemporâneos, suas influências 
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para a construção da teoria e prática educacional, nos modos de aprendizagem e vida na sociedade 

contemporânea amplamente demarcada por processos de aprendizagens sociais virtuais mediadas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

Um dos principais elementos que constituiu todo processo de desenvolvimento desta 

pesquisa foi o caráter heurístico-formativo oriundo da complexidade do objeto e da implicação dos 

sujeitos nela envolvidos. Nessa trajetória, nem os sujeitos participantes, suas pulsões e imaginário; 

nem o pesquisador em formação, ante suas angústias, felicidades e engajamento; nem a 

complexidade difusa do objeto de pesquisa puseram suas itinerâncias e errâncias na limitada crença 

do método fechado em si mesmo, absoluto, neutral. Todos se constituíram como uma rede afetada 

pela dialogia, pela paixão objetivada, pelos interesses díspares, antagônicos, mexidos pela vitrine da 

racionalidade contemporânea, nômade, ambígua, polissêmica. Por isso mesmo, exprimir toda essa 

vivência fecunda em anúncios, prenúncios e enumeração de idéias conclusivas, torna-se tarefa de 

difícil envergadura porque é mais próxima à simplificação do que a explicitação da complexidade. 

Nessa conjuntura, a todo instante, tornaram-se mais freqüentes e intensos os 

questionamentos, as novas e incessantes perguntas do que o encontro factual das respostas, 

reificadas em certezas, comprovação de hipóteses, idealidade cientificista calcada na 

previsibilidade, na linearidade de idéias ou na expurga necessidade de encontrar a Verdade pelos 

feitios iluminados do raciocínio retórico. É com novas questões e com novos caminhos que 

pretendo explicitar o pensamento vibrátil, fecundo e inconcluso com o qual fui constituindo-me 

junto ao objeto, aos sujeitos participantes-jogadores, ao universo dos conceitos, ao campo das 

intensidades e das expressões de sentidos sobre a aprendizagem social virtual mediada, suas 

nuanças, suas características e natureza. 

Esta pesquisa nasceu do encontro de intensidades, conexões e muitas perguntas com o 

elemento pulsante da vida social: a experiência social de aprender, culturalmente situada; a 

aprendizagem, tecnologicamente instaurada e educacionalmente mediada como prática social 

ininterrupta. Portanto, os conceitos centrais dessa pesquisa se destacam pela natureza complexa que 

os envolve. São ferramentas de análise preciosas que se agregam e se articulam umas às outras 

como novas fontes de referências e novos paradigmas de interpretação do social e de sua dinâmica. 

Quer seja o conceito de cultura juvenil, como constructo sociocultural; quer seja o conceito de jogos 

eletrônicos, sua dimensão de entretenimento e de artefato social capaz de produzir subjetivações e 
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criar novos espaços de diálogo e interação social; quer seja o conceito de socialidade como um 

conjunto de práticas cotidianas de natureza hedonista, tribal e voltada à tragédia do presente; quer 

seja o conceito de aprendizagem social virtual mediada como provocação conceitual e ou como 

possibilidade de compreender os espaços de aprendizagens socioculturais, suas características e 

natureza enquanto conceito relevante para o campo da educação, todos, trazem consigo uma 

inevitável questão epistemológica: a delimitação do domínio dos objetos no âmbito das ciências 

antropossociais que buscam na experiência social o espaço tensivo para a concretização do 

exercício hermenêutico crítico. Por isso mesmo, o fenômeno da aprendizagem social virtual 

mediada, analisado nessa pesquisa através do envolvimento dos jovens com os jogos eletrônicos, 

apresenta-se como objeto de fonte epistemológica e heurística instigante.  

O processo de análise da pesquisa foi sendo construído a partir de três questões de pesquisa: 

a) Quais são os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços de 

interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli? b) Quais as 

características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando como referência o uso 

e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens; c) Quais as influências da aprendizagem social 

virtual mediada para educação considerando a aquisição e o desenvolvimento da aprendizagem 

social no universo significativo do sujeito usuário dos jogos eletrônicos? 

Tais questões foram os elementos que articularam a multiplicidade de olhares analíticos, 

compreensivos e críticos quanto ao uso e/ou utilização dos jogos eletrônicos, observando o 

potencial cognitivo, social e afetivo dessa forma de entretenimento digital utilizado maciçamente 

pelo universo da cultura juvenil contemporânea. Nesse contexto, a relação da cultura juvenil 

contemporânea com os variados instrumentos tecnológicos espalhados no cotidiano da sua relação, 

aqui, especificamente, os jogos eletrônicos, suscitam novos questionamentos em torno da 

aprendizagem social virtual mediada.  

Primeiramente, é preciso pensar nos processos cognitivos que dão outros contornos ao ato 

de aprender e ensinar na sociedade amplamente influenciada pelas Tecnologias da Informação da 

Comunicação. De igual modo, é necessário entender como se organizam e se desenvolvem os 

jovens numa complexidade de experiências constituintes da aprendizagem social virtual mediada, 

sejam elas, a mediação, interação, relação de atração e desejo formados em coletivos de sujeitos 

conectados em redes de solidariedade, comunhão e guerrilha.   

Nesse sentido, a cultura juvenil e suas de imbricações com os diversos instrumentos 

tecnológicos ajudam a entender como se formam e organizam os coletivos virtuais de relações 
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sociais, interações e aprendizagem. A cultura juvenil contemporânea se produz nas relações de 

proximidade e distanciamento com o universo de possibilidades virtuais. Para melhor entender esse 

universo de significações dos jovens, especialmente nos jogos eletrônicos, é necessário entender sua 

natureza sociocultural formativa, onde o conceito de socialidade contribui para explicitar o 

fenômeno da aprendizagem social virtual mediada. 

Nesse contexto, os jogos eletrônicos como um dos artifícios tecnológicos disponíveis no 

entorno de possibilidades que abrangem a aprendizagem social virtual mediada apresenta-se, 

também, como objeto técnico de grande expressão no cotidiano dos jovens.  Os jogos eletrônicos e 

a sua natureza técnica são capazes de proporcionar inesgotáveis sensações, sentimentos e desejos. 

Deste modo, o contato da cultura juvenil contemporânea com esses experimentos situa-se através 

dos estreitos laços entre os sujeitos sociais e o fenômeno da socialidade. A socialidade encontra nos 

dispositivos tecnológicos, principalmente aqueles ligados à interatividade, interconexão, 

colaboração e convívio, um meio de ritualizar os novos espaços e tempos, expressivamente virtuais 

por onde transitam os seus códigos, linguagens, negociações. Por isso mesmo, é interessante 

analisar como o conceito de socialidade na sociedade contemporânea se engendra com os 

dispositivos tecnológicos a ponto de modificar as relações, os atos e costumes dos sujeitos nascidos 

na cultura do virtual. 

  Desse emaranhado de observações, pode-se destacar quanto à utilização dos jogos 

eletrônicos pelos jovens e sua relação de apropriação com a técnica, o aparecimento da dimensão 

sociocultural como espaço de experiência relevante para compreensão das relações sociais, suas 

relações com a aprendizagem social e a prática escolar. A dimensão sociocultural e a ênfase na 

experiência cotidiana permitem compreender a emergência da aprendizagem como fenômeno 

notoriamente espalhado pelo território da cultura na sociedade contemporânea.  

A socialidade torna-se, pois um achado conceitual relevante na sociedade contemporânea. O 

conceito de socialidade situa a natureza do vínculo social no campo de flexibilidade das idéias e 

categorias, buscando entender os laços afetivos, os agrupamentos coletivos e a dinâmica da vida 

social. Por isso mesmo, subverte as lógicas da socialização pautada na racionalidade moderna, 

mostrando o campo das paixões, das festividades e sentimentos, dos impulsos espontâneos e dos 

desejos tribais. Trata-se de observar à compreensão dos agrupamentos virtuais, cultivo das paixões, 

a presença da tragédia e contágios psíquicos dentro desse estratagema que o tribalismo 

contemporâneo, mais que nunca virtual, difuso, flexível e temporário nos mostra. Michel Maffesoli 

nos incita à percepção de um tribalismo selvagem, crivado de linguagens computacionais, 



198 

 

registrado digitalmente em mensagens instantâneas, chats de diálogos, onde são explorados 

sentimentos bons e ruins. Pois bom e ruim fazem parte da natureza humana, independente do juízo 

moral.  É esse tribalismo das redes, dos jovens usuários dos jogos eletrônicos, formado na 

identificação e pertença vigorosa, eticamente mediada, que adentra a cultura da escola como 

protesto ou somente como simbologia da cultura, escancarando que os tempos são outros. Tempo de 

mudanças, momento de emergência, de reavaliação indispensável para aqueles interessando em 

entender a aprendizagem social virtual mediada como sendo parte dessa mudança iniciada na esfera 

social, legitimada e causadora da desordem em estruturas escolares fechadas em suas certezas 

pedagógicas e ao mesmo tempo tão distantes do que pensam e almejam os jovens contemporâneos.  

Desse modo, os jogos eletrônicos podem ser situados como objetos de socialidade, pois, 

trabalham com a dimensão lúdica, hedonista e sensível do que podemos chamar de entretenimento 

virtual contemporâneo. A imagem, os sons, a simulação e experimentação de sensações, a 

artificialização e atualização de enredos materializam uma forma estética de vida e aprendizado 

sociocultural dentro das narrativas dos jogos, onde os usuários transitam, mesclando momentos de 

vivência em comum, relações de poder e prazer de um tempo e instante eterno. 

Socialidade e aprendizagem são ambas, figuras existenciais dos agrupamentos 

contemporâneos, crivados de ícones digitais, morada dos jovens desterritorializados pela magnitude 

do ciberespaço, onde se vive e deixa-se viver num mundo dos parceiros. Filhos de uma mesma 

cultura, do disponível, do virtual e digital, do estar-junto descompromissado em espaços de 

aprendência mesclados pela astucia, ironia, humor e vida.  

Nessa perspectiva, os sentidos atribuídos pelo coletivo de jovens pesquisados sinalizam por 

meio de suas impressões e linguagens a relevância dos jogos eletrônicos enquanto ambiências de 

importância inconteste.  Ambiências de prazer, lugares onde a fantasia e o imaginário são utilizados 

como processamento dos sentimentos e sensações dos variados tipos. Lugares de vivencias 

transgressoras, ousadas e hedonistas.  

Porém, como foi demonstrado isso não quer dizer que os jovens estão fazendo dos jogos 

eletrônicos espaço de fuga para os problemas e responsabilidade como costuma pensar o mundo do 

adulto. Ao contrário, eles sabem as distinções envolvidas entre a esfera real e a os espaços de 

diversão e aprendizagem virtuais. Usam esses espaços de interação como forma de melhorar as suas 

capacidades cognitivas, experimentando o prazer, a fantasia, a apropriação de conteúdos variados e 

linguagens. Os jogos são vistos como espaços onde é possível simular, experimentar, sentir amor, 

ódio, felicidade, agressividade, satisfação, passa por momentos de pânico moral que não se 
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configuram como sendo prejudiciais, pois, não são firmadas dentro da lógica fatalista das regras, 

leis e condutas prezadas nas instituições sociais.  Antes mesmo, trata-se de ambiências 

intercambiadas entre o real e a hiper-realidade, onde a cultura juvenil explora a complexidade do ser 

humano.  

Por isso mesmo, outro sentido atribuído pelos jovens aos jogos diz respeito à experiência 

imersiva em ambientes virtuais de natureza hedonista, onde poder e prazer faz parte dessa vivência 

sensível e imaginativa. Os jogos, sendo objetos de socialidade, são instrumentos hedonistas em 

busca de prazeres transgressores. Poder e prazer, cada um em sua medida, são elementos 

sentimentais alimentadores do imaginário e antecessores das sensações. Sendo assim, a supremacia, 

onipotência e onipresença são como chamariz desse desejo pulsante, contagiante dos jogos.  

Os jogos eletrônicos são, pois, objetos de transitividade ético-estética de diferença formativa 

no self, formadores do estar-junto em comum de vibrações coletivas, pautados numa ética 

comunitária ligada à presença em selves virtuais. Nesse caminho, a aprendizagem aparece como 

conceito chave para entender as mudanças pelas quais estão vivendo os jovens contemporâneos, 

quando se apropriam instrumentos ligados às Tecnologias da Informação e da Comunicação.  A 

aprendizagem social virtual mediada aumenta sua importância cada vez mais quando pesquisas 

apontam indícios de que os jovens nascidos na cultura digital organizam suas atividades cotidianas 

com base em estruturas cognitivas diferentes das usadas, por exemplo, por seus pais.  

Nesse limiar contemporâneo, co-habitam sujeitos, objetos técnico, fruto do crescimento 

tecnológico e sociocultural alcançado nas últimas décadas como elemento provocativo para se 

pensar na aprendizagem, nos sentidos dos espaços destinados a aprendizagem na sociedade, e, mais 

ainda, nas capacidades cognitivas objetivadas pelo homem ao manusear esses experimentos 

sofisticados.  

Surge dessa reflexão a prerrogativa de entender a aprendizagem como fenômeno 

sociocultural não limitado aos espaços institucionais de aprendizado. Aprendizagem e toda a sua 

organização funcional como processos autopoiéticos e auto-regulados. Para isso, basta recorrer o 

exemplo das redes sociais, dos cruzamentos de diálogos e agrupamentos comunitários espalhados 

no ciberespaço. Hoje, a aprendizagem, perpassa dentre outros espaços, pela imersão em espaços de 

mediação dos desejos humanos nas tramas das redes virtuais, nos labirintos dos jogos eletrônicos, 

no interstício das relações entre a aprendizagem e a mediação como objeto social circunscrito em 

redes de socialidade.  
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Enquanto conceito relevante para a educação, a aprendizagem social virtual mediada 

aproxima o entendimento sobre o uso e/ou apropriação das tecnologias inteligentes na vida da 

cultura jovem, na aquisição e desenvolvimento cognitivo. Assim sendo, como características da 

aprendizagem social virtual medida, destaca-se sua natureza social, coletiva e em rede, pois abrange 

novos espaços socioeducativos, a exemplo os jogos eletrônicos e outros cenários de aprendizagens, 

gerenciados pelos princípios da hipertextualidade, conectividade e interatividade. A aprendizagem 

social virtual mediada é partilhada e virtual, pois se espalha através de fluxos virtuais, 

desterritorializados que atuam na apropriação da aprendizagem e nas lógicas cognitivas dos sujeitos 

sociais.   

A aprendizagem social virtual mediada é lúdica e prazerosa, pois alimenta o imaginário das 

gerações de jovens como fenômeno de sinergia entre distintos elementos, que sejam efeitos sonoros 

e visuais, gráficos responsáveis pelo desenvolvimento das relações afetivas, criativas e prazerosas 

trabalhando com a imaginação, o raciocínio lógico e habilidades criativas dos sujeitos partilhados 

no terreno da cultura como objeto simbólico, prático, vivido cotidianamente pelos jovens 

atravessados por experimentos tecnológicos das diversas naturezas, atuando nas zonas de 

aprendizagem desses sujeitos como reflexo de processos instituintes.  

Por isso mesmo, a aprendizagem social virtual mediada se apresenta como provocação do 

tempo presente para a cultura da escola que é atravessada pelos sentidos dos jovens e seus estilos 

expressivos no cotidiano da organização dos saberes pedagógicos amplamente influenciados por 

elementos da cultura exterior à escola, a saber, os jogos eletrônicos, a cultura digital, a presença do 

virtual como morada e organização das relações individuais e grupais.  

A aprendizagem social virtual mediada influencia na base epistemológica da educação 

quando atribui ao conhecimento lugar de destaque e relevância a complexidade das relações 

humanas, dos saberes e antagonismos comuns ao processo de conhecimento. Conhecimento 

espalhado não somente como forma de conteúdos e métodos, mas como fonte das relações sociais 

sistematizadas ou não. Nesse panorama, a apropriação das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação em seus diferentes instrumentos espalhados na vida humana tem sido visto como um 

direcionamento importante para a educação dos jovens atualmente. É nesse sentido, que emerge a 

oportunidade de virtualizar o campo da educação. Propor novos métodos, levantar novos 

questionamentos, entender como pensam os jovens e quais são os seus desejos, sem cair na ilusão 

de que a solução para a educação contemporânea consiste no simples emprego das tecnologias no 

processo ensino-aprendizagem.  



201 

 

Sendo assim, não significa dizer que os jogos eletrônicos por sua natureza afetiva, social 

lúdica e de aprendizagem devem ser utilizado na organização pedagógica. Antes, é possível refletir 

sobre a natureza sociocultural desses instrumentos. Por isso mesmo, é muito mais interessante 

entender a aprendizagem social virtual medida como sendo fruto do território das relações 

socioculturais, nos quais são trabalhados diversos conhecimentos como abertura para melhor 

entender a cultura juvenil contemporânea, os modos de organização de pensamento, as estruturas 

cognitivas e as formas de expressão pertencentes a eles. Entendendo assim, pode-se pensar em 

novas paisagens educacionais, onde o conhecimento se mescla nas relações estabelecidas entre os 

sujeitos, com ajuda das Tecnologias da Informação e da Comunicação, aproveitando a flexibilidade 

das redes, às interações e toda a dimensão da socialidade.  

Por conseguinte, a aprendizagem social virtual mediada como resultado de novas paisagens 

socioeducacionais disponíveis no cotidiano da cultura juvenil por meio de instrumentos 

tecnológicos se organiza tomando como referencia mudança na organização metodológica de seus 

fenômenos. Esse entendimento permite ponderar algumas assertivas cabíveis como reflexão para o 

campo educacional. Por exemplo, a concepção do processo ensino-aprendizagem encontrada nesse 

fenômeno atua de modo diferenciado, ultrapassando concepções já existentes no campo 

metodologicamente na educação. A aprendizagem social virtual mediada sugere entender a 

sistematização do conhecimento na esfera social como sendo instância antecessora dos 

conhecimentos utilizados no cotidiano da cultura escolar.  . 

Ainda como reflexão para o campo educacional, mais especificamente para a organização do 

trabalho pedagógico, a ressignificação de práticas educativas e de ensino, atuando nos objetivos da 

educação, nos conteúdos de ensino, nas metodologias de ensino e na avaliação faz-se necessário. 

Quanto aos objetivos da educação, a aprendizagem social virtual mediada permite entender a 

organização dos conhecimentos tomando como referência a cultura, através das relações de forças 

capazes de direcionar a experiência pedagógica. A valorização da comunicação no processo de 

aprendizagem, em espaços de aprendizagem virtuais, onde são priorizados os diálogos, mostra a 

possibilidade de tornar as experiências de aprendizagens escolares mais dinâmicas.  Quando as 

repercussões da aprendizagem social virtual mediada nos conteúdos e ensino, é possível refletir 

quanto à organização dos conteúdos segundo a sua materialidade, levando em consideração a 

autonomia na elaboração de metodologias para intervir na educação. Metodologias baseadas na 

interação e na colaboração entre os sujeitos sociais que priorizem processos criativos às capacidades 

comunicativas de seus aprendentes. Quanto à repercussão da aprendizagem social virtual mediada 



202 

 

na avaliação, aponta caminhos reflexivos para se pensar uma avaliação mediada, pautada na 

comunicação. 

Portanto, dentre outros limites encontrados no decorrer da pesquisa, pode-se destacar o 

quadro de análise da aprendizagem social virtual mediada tomando como referencia apenas um dos 

elementos da cultura digital, nesse caso, a utilização dos jogos eletrônicos pela cultura juvenil. Por 

isso mesmo, enquanto provocação para pesquisas futuras persistem inquietações em relação à 

aprendizagem social virtual mediada em sua totalidade, entendendo esse conceito como formação 

explicativa maior para os desdobramentos da aprendizagem em lugares distintos de interação 

virtual, mais além dos jogos eletrônicos, destacando as influências desse fenômeno na organização 

dos currículos escolares, sua relevância social na sociedade da informação e da comunicação, os 

desdobramentos políticos em torno da necessidade de proporcionar aos jovens aprendentes 

contemporâneos experiências escolares em contato com as Tecnologias da Informação da 

Comunicação. De outro modo, através do conceito de aprendizagem social virtual mediada o 

desafio maior é entender em profundidade as mudanças ocorridas no aparelho cognitivo dos sujeitos 

humanos em contato com instrumentos tecnológicos e, sobretudo, explicitar, analisar, acompanhar o 

fenômeno da aprendizagem social virtual mediada através da construção de uma etnografia fecunda 

e implicada. 

Por fim, é preciso compreender a formação dos emaranhados de sistemas que foram sendo 

construídos ao longo do tempo nas várias esferas da sociedade, tais quais os processos de 

desenvolvimento da cognição e aprendizagem, ocorridas através das experiências socioeducativas, 

demarcadas pela inserção, utilização e formas criativas de produzir, disseminar o conhecimento 

através das ferramentas tecnológicas contemporâneas. É fundamental para os profissionais da 

educação e aos profissionais do ensino que cada vez mais ampliem seus conhecimentos, abordagens 

teóricas, conceituais, epistemológicas, políticas, culturais e técnicas relativas à dimensão 

instrumental-operativa de suas atividades. É preciso entender as tramas fluídas dos jogos 

eletrônicos, que as interatuações e os engendramentos coletivos somente terão significado se os 

atores sociais se inscreverem como autores autônomos, que falem em nome próprio, assinando o 

corpo de seus sentidos como inscrição de mundo; que, nessa dinâmica de formação singular, a 

experiência, a partilha e a coletividade expressem não apenas a singularidade, mas, sobretudo, a 

emancipação, a guerrilha de pensamento contra toda idéia redutora, simplista e exilado da 

multiplicidade da vida, dos conflitos e dos movimentos frenéticos de convivência, partilha e laços 

afetivos múltiplos, e, portanto, aprendendo que a inteligência transmuta-se como fenômeno 
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humano, plural que demarca novos horizontes, outras paragens que envolvem a criatividade, o 

afeto, a cognição, novas cartografias tribais, anunciando a emergência de novas práticas 

pedagógicas socioeducacionais, cujos traços tênues de singularidades não petrificam a vida, ao 

contrário multiplicam ecologias de aprendizagens interativas na Internet, nos jogos eletrônicos e 

redes de pertencimento sociocognitivas transgressoras. 
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APÊNDICE A 

Instrumentos de Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) 

 
 

Esse documento tem como objetivo esclarecer e proteger os participantes da pesquisa: 
Jogos Eletrônicos, Cultura Juvenil e Socialidade: a aprendizagem social virtual mediada e 
suas influências para a educação. Essa pesquisa faz dos procedimentos para obtenção do 
título de Mestrado do pesquisador propositor, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Sergipe – UFS. O objetivo da pesquisa é identificar 
os sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos, enquanto espaços de interação, 
agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli, explicitando as 
características da natureza da aprendizagem social virtual mediada, tomando como 
referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens, de modo analisar a 
importância e as influências do conceito de aprendizagem social virtual mediada para 
educação. A partir das entrevistas deverá ser feita sua transcrição e análise e, por fim, 
realizar-se-á a devolução aos sujeitos-jogadores. As entrevistas são importantes para 
compreender, a partir da interlocução com os jovens, como estes lidam com os imperativos 
morais, os agrupamentos societais e trará reflexões instigantes sobre as influencias dessas 
analises na praticas educativas contemporâneas. Pretende-se como resultados finais dessa 
pesquisa, contribuir com as produções acadêmicas sobre a área, socializando com as 
comunidades científica, acadêmica e escolar os principais achados desse estudo, 
destacando-se: a pertinência dos estudos das relações que os jovens usuários de 
tecnologias interativas digitais estabelecem entre os objetos da tecnocultura e o processo de 
formação cultural, explicitando elementos se originam da relação entre as questões dos 
imperativos morais clássicos, quando as relações de afetividade, laços sociais de natureza 
hedonista exercidas nos jogos eletrônicos pela juventude contemporânea e as influências 
dessas relações nos processos socioeducacionais contemporâneos. Logo, serão 
importantes desde a apresentação de resultados parciais (teóricos, empíricos e 
interpretativos) em eventos locais, nacionais e internacionais até a produção de material de 
natureza didático-pedagógica adequada que sirva como instrumento de reflexão e práxis 
para o trabalho docente que se desenvolve nos espaços das instituições de ensino.  
 
 
 
 

Contatos do pesquisador: (79) 8854 9683 / E-mail: vinnymil@yahoo.com.br 
 
 

____________________________ 
Nome: 

Sujeito da pesquisa 

 
___________________________ 

Vinicius Silva Santos 
Pesquisador proponente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADOR: VINICIUS SILVA SANTOS 

 

NOME DO USUÁRIO:  
IDADE: 
SEXO: 
INSTITUIÇÃO ONDE ESTUDA: 
CURSO DE FORMAÇÃO: 
SEMESTRE QUE CURSA: 
LOCAL ONDE RESIDE: 
E-MAIL PARA CONTATO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
 

01 - VOCÊ UTILIZA A INTERNET COM QUE FREQÜÊNCIA? 
 

(  ) Todos os dias, pelo menos uma 1 hora 

(  ) Uma vez por semana  

(  ) Duas vezes na semana 

(  ) Todos os dias, pelo menos 5 horas 

(  ) Mais de 5 horas por dia 

 

02 - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SITES UTILIZADOS NO COTIDIANO? 
 

(  ) Sites de relacionamento 

(  ) Sites de informação, cultura e entretenimento 

(  ) Sites de esporte  

(  ) Sites de tecnologias 

(  ) Todos os sites acima citados 

 

03 - POSSUI PERFIL EM QUAIS SITES DE RELACIONAMENTO? 
 

(  ) Orkut 

(  ) Myespace 

(  ) Twitter  

(  ) Facebook  

(  ) Tenho perfil ativo em pelo menos dois dos sites acima. 

 

04 - COMO PODE SER CLASSIFICADA SUA RELAÇÃO COM O PC? 
 

(  ) Íntima, não vivo sem ele 

(  ) Normal, não faz muita falta 

(  ) Mais um menos, utilizo muito pouco 
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05 - O QUE OS SEUS PAIS DIZEM SOBRE OS JOGOS ELETRÔNICOS? 
 

(  ) dizem que é coisa de quem não tem o que fazer 

(  ) Não dizem nada 

(  ) Não gostam de jogos eletrônicos 

(  ) Apóiam a utilização  

 

 
06 - QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ JOGA? 
 

(  ) Menos de uma hora  

(  ) Duas horas por semana 

(  ) Entre três e cinco horas por semana 

(  ) Entre cinco e dez horas por semana 

(  ) Mais de dez horas por semana 

 

07 - QUE GÊNERO DE JOGO VOCÊ UTILIZA? 
 

(  ) Jogos de plataforma 

(  ) Jogos de corrida 

(  ) Jogos de luta 

(  ) Jogos de esporte 

(  ) Jogo de simulação 

(  ) Jogo musical 

(  ) Jogo de estratégia 

(  ) Jogo de tiro 

(  ) Jogo de aventura 

(  ) Outro. Qual_____________ 

 

08 - QUAL A PLATAFORMA QUE VOCÊ UTILIZA PARA JOGAR ? 
 

(  ) PC  

(  ) Através do celular 

(  ) Nitendo DS 

(  ) Game Boy Advance 

(  ) Outra, Qual? ____________ 

 

 

09 - VOCÊ PARTICIPA DE ALGUMA COMUNIDADE DE JOGOS ELETRÔNICOS NA INTERNET? 
 

(  ) Comunidade no Orkut 

(  ) Comunidade do jogo, criada pela empresa na internet 

(  ) Outro site relacionando ao jogo na internet 

(  ) Fórum de usuários na internet 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_de_esporte


10 - QUANDO É LANÇADA UMA NOVA VERSÃO DOS JOGOS ELETRÔNICOS  COMO VOCÊ FAZ PARA UTILIZAR? 
 

(  ) Compro o jogo original e utilizo 

(  ) Baixo o jogo pela internet 

(  ) Compro uma cópia pirata 

(  ) Faço cópia de um amigo 

 

11 - QUAL O VEÍCULO UTILIZADO POR VOCÊ PARA SE MANTER ATUALIZADO SOBRE OS JOGOS ELETRÔNICOS DE SUA 

PREFERÊNCIA? 
 

(  ) Comunidade do jogo pela internet 

(  ) Página oficial do jogo na internet 

(  ) Fórum de games na internet 

 

12 QUE CRITÉRIOS VOCÊ UTILIZA PARA COMPRA E USO DOS JOGOS ELETRÔNICOS? 

 

(  ) Jogos mais distantes da realidade (Fantasia)   

(  ) Jogos que sejam mais próximos da realidade 

(  ) Jogos eletrônicos de convergência (filmes, seriados, desenhos). 

(  ) Jogos eletrônicos de narrativa complexa 

(  ) Jogos de narrativa simples 

 

 

13 - QUE SENTIMENTOS VOCÊ GOSTA DE EXPLORAR NOS SEUS PERSONAGENS NAS NARRATIVAS DOS JOGOS 

ELETRÔNICOS? 
 

(  ) Alegria  

(  ) Bem estar 

(  ) Ódio 

(  ) Satisfação  

(  ) Amor 

(  ) Frustração 

(  ) Agressividade 

(  ) Prazer   

(  ) Egoísmo 

(  ) Poder 

 

14 – QUAL A MELHOR FORMA PARA SENTIR PRAZER DURANTE O JOGO?   
 

(  ) Criando narrativas simples 

(  ) Criando narrativas sempre novas, diferentes 

(  ) Criando narrativas que rompem com as normas da vida real 

 

 
15 - ONDE VOCÊ COSTUMA JOGAR COM MAIOR FREQÜÊNCIA?  
 

(  ) Em casa no meu quarto 

(  ) Em qualquer lugar 
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(  ) Na Lan House 

(  ) Não tenho lugar definido 

 

16 - COM RELAÇÃO À CRIAÇÃO DOS PERSONAGENS, O QUE MAIS LHE ATRAI? 
 

(  ) Criação de personagens estranhos 

(  ) Criação de personagens normais, assemelhando-se a vida real 

(  ) Criação de personagens que se assemelham ao meu comportamento 

(  ) Criação de personagens completamente opostos ao comportamento 

(  ) Romper com as regras pré-estabelecidas na narrativa do jogo  

 

17 - QUANDO COMEÇA A JOGAR PERDE A NOÇÃO DE TEMPO E ESPAÇO? 
 

(  ) Sim, o tempo passa voando 

(  ) Sim, é como se tivesse vivendo a narrativa 

(  ) Não ocorre isso comigo 

 

18 – EM MEDIA, QUANTOS AMIGOS VOCÊ POSSUI POR INTERMÉDIO DOS JOGOS ELETRÔNICOS?  
 

(  ) 1 amigo 

(  ) 2 a 5 amigos 

(  ) 5 a 10 amigos 

(  ) Mais de 10 amigos  
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NOME DO USUÁRIO: 
IDADE: 
SEXO:  
CURSO DE FORMAÇÃO: 
E-MAIL PARA CONTATO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
 
A entrevista semidirigida será realizada com base nas seguintes categorias elencadas 
na pesquisa:  
 

I – Sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços 

de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel 

Maffesoli; 

II – Características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, 

tomando como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos 

jovens; 

III – Influências da aprendizagem social virtual mediada como elemento 

conceitual relevante para educação;  

 

Categoria I - Sentidos atribuídos pelos jovens aos jogos eletrônicos, enquanto espaços 
de interação, agrupamento, convívio e socialidade da qual se refere Michel Maffesoli. 

Eixos Centrais 

 

1 - Fale sobre sua história de relação com os jogos eletrônicos. 

2 - Comente sobre os tipos de relações (afetivas e sociais) que você estabelece 
com outros jogadores a partir dos personagens dos jogos.  

3 - Fale-me um pouco sobre o processo de criação dos seus personagens. 

 

Questões transversais 

Quais são os valores e critérios (de agrupamento) mais relevantes. 
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Que sensações ou prazeres você experiência ou identifica no momento do jogo.  

O que é partilhado por você e os demais usuários durante o desenrolar do jogo? 

 

Categoria II – Características e a natureza da aprendizagem social virtual mediada, 

tomando como referência o uso e apropriação dos jogos eletrônicos pelos jovens; 

 

 

Eixos centrais 

1 Explique-me como você constrói as narrativas e tramas do jogo. 

2 Comente um pouco sobre a influência de outros usuários na lógica de formação 
das suas narrativas nos jogos eletrônicos. 

3 Fale um pouco sobre os tipos de agrupamento e de convívio que você 
estabelece com diferentes usuários de jogos eletrônicos. 

 

Questões transversais 

 

Quais são os critérios utilizados por você na construção das narrativas? 

Você utiliza que tipos de ambientes de interação para efetivar trocas de 
informações sobre uso e desenvolvimento dos jogos? 

 

Categoria III – Influências da aprendizagem social virtual mediada como elemento 
conceitual relevante para educação 

 

Eixos centrais 

 
1 - Fale sobre a influência do uso dos jogos eletrônicos no seu desenvolvimento 
social a cultural. 

 
2 - Fale-me sobre os impactos perceptíveis do uso dos jogos eletrônicos em sua 
vida social, afetiva e escolar.  
 

3 - Por fim, fale um sobre as mudanças provocadas pelas experiências de imersão 
nos jogos eletrônicos na vida das novas gerações. 

 

Questões transversais 
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O que é possível aprender com os jogos eletrônicos? 
Que tipos de comportamentos são influenciados pelo uso dos jogos 

eletrônicos? 
Os jogos eletrônicos alteram e afetam o desenvolvimento e os modos de 

expressão da aprendizagem cognitiva social e afetiva? Quais elementos são alterados e 
afetados? 

Quais são as mudanças que você considera importantes no plano social e na 
vida privada das pessoas que emergem em ambientes de simulação como os jogos 
eletrônicos? 
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Jogos 
Eletrônicos 

Jogos 
Eletrônicos 
de Esporte Jogos de 

Estratégia

Jogos 
Eletrônicos 

de 
Plataforma

Jogos 
Eletrônicos 

de Luta

Jogos de 
Aventura

Jogos 
Eletrônicos 
de Ação  ou 

Terror 

Eroge
Massively 

Multiplayer 
Online Game

(MMOG)

Advergame

Jogos 
Educativos

Jogos de 
Tiro

Jogos 
Eletrônicos 

de 
Simulação

RPG 
Eletrônico

Jogos 
Online

Jogos 
Musicais

São jogos eletrônicos com objetivo de 
simular experiências do mundo real ou 

mesmo do mundo fictício. Esse gênero de 
jogo desenvolve habilidades como 

construção, gerenciamento e também são 

utilizados em treinamentos.  Em Sim City 
o usuário cria e gerencia uma cidade e 

todos os fenômenos complexos que fazem 

parte da sua criação. Classificação 

indicativa: livre. 

 
Essa categoria de jogos é muito popular entre os usuários 

e abrange outros subgêneros, como por exemplo, os 
jogos de tiro em primeira pessoa ou tiro em terceira 

pessoa. Podemos destacar o jogo Counter Strike, baseado 

no sistema de tiro em primeira pessoa, exigindo do 
usuário muita destreza e um trabalho coletivo em equipe. 

Classificação indicativa: 18 anos. 
 

 

 

 

    

  

Gênero de jogo eletrônico que simula 
esportes tradicionais, tais como futebol, 

baseball, boxe, luta, corrida, golfe, 

basquete, tênis e etc. Em FIFA o usuário 

pode experimentar diversas partidas. 

Classificação indicativa: livre. 

 

Jogos que trabalham com habilidades 
estratégicas para solucionar problemas 

e alcançar objetivos. Os usuários 

lidam com planejamento das ações em 

níveis elevados. Em Age of Empires II 

os usuários podem montar variadas 

estratégias. Classificação indicativa: 

14 anos.  

 

Jogos de luta onde os usuários através dos 

personagens se enfrentam em combates. Os 

mais conhecidos desse gênero são Street Fighter 

e Mortal Kombat. Classificação indicativa: 

acima de 15 anos/maiores de 18 anos. 

 

Gênero de jogos onde o jogador corre e passa por 

plataformas e obstáculos, enfrentando inimigos e 

coletando objetos. O bombeiro Mario Bross continua 
encantando a todos. Classificação indicativa: livre.  

. 

 

Tipo de jogo que combina elementos 
de aventura e ação. Geralmente 

apresentam problemas para ser 

solucionados. A jogabilidade é 
baseada em ações em tempo real e 

muito reflexo para solucionar 
problemas. Um exemplo desse jogo é 
Good of War, haja fôlego e aventura! 

Classificação indicativa: 18 anos. 

 

 

Jogos eletrônicos que desafiam a velocidade, 
o reflexo e raciocínio dos usuários. 

Geralmente as narrativas apresentam conflitos 

estratégicos, desafios e muita concentração. 
Resident Evril classificado também como 

jogo de tiro em terceira pessoa e como 

survival horror da série Resident Evril é muito 

utilizado. Os jogos dessa série são 

considerados os melhores jogos de ação e 

terror, tendo ganhado vários prêmios. 

Classificação indicativa: 18 anos 

 

São jogos eletrônicos online multijogador em massa. Esses 
jogos comportam milhares de usuários ao mesmo tempo. 

Lineage II: The Chaotic Chronicle é um dos jogos mais 

procurados. Classificação indicativa: 14 anos.  

 

Gênero de jogos que possui conteúdo erótico, geralmente 

desenhado no estilo de anime ou mangá.  Em artificial Gril 
2 o usuário monta o perfil de uma garota, a cor dos olhos, 

tamanho dos seios, tipo sanguíneo. O usuário terá que 

satisfazer o personagem através de conversas e ações. Esses 
jogos possuem cenas de violência, estupro e humilhação. 

Classificação indicativa: não tem classificação no Brasil. 

Recomendação: 18 anos 
 

São jogos eletrônicos feitos com o intuito de divulgar, 
promover marcas ou produtos de organizações ou pontos 

de vista. Um exemplo desse gênero de jogo é America's 
Army desenvolvido pelo exercito Norte Americano para 

estimular o clima de guerra. Classificação indicativa 

norte americana: 13 anos. 

 

São jogos eletrônicos em que a jogabilidade se baseia 
nas interações dos usuários com escalas musicais. Uma 

grande febre entre os jovens é jogo eletrônico Guitar 
Hero. O jogo apresenta 30 canções populares de rock 

das décadas de 60 até 2005 e outras faixas especiais. 

Classificação indicativa: livre. 

 Jogos eletrônicos jogados pela internet. O 

usuário se conecta na rede com vários 

outros parceiros em ambientes virtuais de 

imersão, disputando, desafiando 

adversários de diversos lugares. Perfect 

World é um exemplo de MMORPG 
criado pela Beijing Perfect World que 

mescla fantasia e um enredo riquíssimo. 

Classificação indicativa: 12 anos. 

 
Os Role Playing Games são jogos que 

se baseiem em clássicos do Drungeons 
& Dragons. O usuário adentra numa 

experiência que pode conter magia, 

defesa, agilidade e inteligência. São 
jogos com conteúdos mitológicos ou de 

ficção científica. Um exemplo desse 

gênero de jogo é o Neverwinter Nights. 

Classificação indicativa: 16 anos. 

 

Os jogos eletrônicos educativos trabalham habilidades de raciocínio, 
estimulam a capacidade cognitiva e coordenação motora. Em muitos 

casos pecam pelo excesso de seriedade ou falta de instrumentos que 

despertem o desejo dos usuários. A proposta do jogo Tríade é 
justamente criar um elo entre o aprendizado e prazer de jogar. Vale à 

pena conferir!  

 

* Classificação indicativa retirada do site 

Departamento de Justiça, Classificação, de 

Títulos e Qualificação do Ministério da 
Justiça – Brasil.  

 

 

Gêneros de Jogos Eletrônicos  

 



 
O mundo dos MMO - Massively 

Multiplayer Online 

 

 

Os Massively Multiplayer Online são jogos eletrônicos online que abrangem vários jogadores 

ou como o nome sugere jogadores em massa. Em alguns casos esses jogos comportam 

milhares de usuários simultaneamente. São jogos bastante complexos, envolvem uma 

variedade de estilos, bem como é crucial a interação entre os usuários no desenvolvimento 

das narrativas. Os jogos MMO funcionam através de um taxa mensal, no entanto alguns 

podem ser jogados gratuitamente. Esse gênero de jogo é muito interessante e sua narrativa é 

complexa, mediada por conflitos, trabalho colaborativo entre os pares e muita diversão. 

Abaixo os tipos de MMO - Massively Multiplayer Online 

 

MMORPG - Role-Playing Game Massively Multiplayer 

Online, tipo de MMO mais conhecido como jogo de 

interpretação de personagens online em massa. Nesses 

jogos, os usuários adotam um personagem imagético com 

poderes, magias ou feitiços. Esse tipo de jogo desperta 

muita desejo e criatividade nos seus usuários. Em World 

of Warcraft um dos jogos mais populares da categoria, os 

usuários criam seu próprio país e podem interpretar 

vários papeis, dentre eles, druidas, caçadores, magos, 

padres, assassinos, bruxos, cavaleiros, guerreiros num 

mundo completamente imprevisível e estratégico. 

Classificação indicativa: 15 anos. 

 MMORTS - Real Time Strategy Massively Multiplayer 

Online ou apenas jogos de estratégia em tempo real em 

massa. Nesse tipo jogo, os usuários podem comandar uma 

nação, erguer exércitos, fazer alianças e aumentar os 

recursos para conquistar outros territórios. Os jogos de 

estratégia online trabalham com a elaboração estratégica 

colaborativa entre os usuários, visando os objetivos e a 

sobrevivência no jogo. Age of Empires Online é um 

exemplo de jogo com alto índice de estratégia. 

Classificação indicativa: 14 anos.  

 

MMOFPS - First Person Shooter Massively Multiplayer 

Online são jogos de tiro em primeira pessoa Online. O 

usuário pode ser um soldado, um terrorista, mercenário que 

usa armas, atirando nos seus inimigos para invadir e 

dominar bases.  Combat Arms é um desses exemplos, o 

usuário pode personalizar o seu personagem, as armas, os 

acessórios, dentre outras coisas. Esses jogos comportam um 

alto nível de ação e coordenação dos movimentos. 

Classificação indicativa: o jogo chegou ao Brasil em 

meados de julho de 2010 e não consta classificação. No 

entanto pelas cenas e história percebe-se que deve ser 

utilizado por maiores de 18 anos.  

 

MMOSG - Social Games Massively Multiplayer Online 

são jogos de relacionamentos online massa. Geralmente os 

usuários criam um personagem ou avatar e adentra num 

mundo paralelo onde podem interagir com outras pessoas, 

conseguir pontos em provas, comprar objetos.   O exemplo 

mais conhecido entre o público brasileiro é o Second  Life, 

onde através de comunicação por texto, voz são realizadas 

atividades. Entretanto existem inúmeros jogos com essa 

possibilidade. Cada vez mais estão sendo popularizados 

através das redes sociais de relacionamento, a exemplo o 

Facebook e Orkut que também já dispõem de jogos assim.  
 

MMOEG - Erotic Game Massively Multiplayer Online 

são jogos com temática sexual online em massa. O Red 

Light Center é um mundo virtual adulto de interação 

social. É válido destacar que se trata de um jogo adulto e 

por tanto existe uma ênfase no conteúdo sexual presente 

nesse ambiente tridimensional de imersão. O jogo é 

gratuito e distribuído pela internet. Classificação 

indicativa: 18 anos. 

MMOBG - Browser Game Massively Multiplayer Online 

ou jogos de navegador online como são conhecidos, são 

jogos de instalação, executados através do browser. 

Curiosidade: existem alguns softwares que ao serem 

instalados possuem em seus pacotes de instalação jogos 

desse tipo. Como exemplo desse tipo de jogo, podemos 

destacar The Crims. Nesse jogo, o usuário adota a 

personalidade de um criminoso numa cidade chamada 

CrimCity. O objetivo principal do jogo é a finalização da 

rodada com uma quantidade de estima/respeito através de 

atitudes ilícitas. O usuário pode simular a comercialização 

de drogas, apostas em cassino e etc. O jogo está disponível 

em dezoito línguas e classificado para maiores de 18 anos. 

Fique por dentro: esse mesmo jogo foi alvo de uma 

grande polêmica no Brasil no ano de 2006 quando 

Ministério Público entrou com um processo impedindo a 

sua circulação no país. Esse fato não agradou muito os 

usuários de RPG, que fizeram protestos virtuais, afirmando 

que essa ação feria a liberdade de expressão.  

 

* Classificação indicativa retirada do site 

Departamento de Justiça, Classificação, de 

Títulos e Qualificação do Ministério da 

Justiça – Brasil.  

Figura: Jogo de RPG – Final Fantasy. 
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Jogo de Tênis para Dois 
 
Primeiro jogo para computador 
criado por William Higibotham no 
laboratório militar dos Estados 
Unidos, num computador analógico 
com auxílio de um osciloscópio no 
ano de 1958. No tênis para dois, 
duas barras na extremidade servem 
de raquete e um ponto piscando no 
meio da tele representa a bola.  

 

Spacewar 
 
Jogo para computador criado por Steve Slug Russel com 
ajuda de outros colegas, então estudantes o MIT-
Massachusetts Institute of Technology. O jogo foi testado em 
1961. O jogo simula uma batalha espacial. Vale destacar o 
contexto que deu vida ao jogo, a guerra fria, briga 
armamentista e disputa pelo poder bélico no mundo.  
 

The Sims  
 
O The Sims é uma série de jogos eletrônicos desenvolvidos 
com o intuito de simular a vida humana, foi criado pelo 
designer de jogos, Will Wright e distribuído pela Máxis. 
Atualmente faz parte uma indústria de games da produtora 
EA- Eletronic Arts. Sua estrutura interna é um programa de 
inteligência artificial baseada em agentes.   

 

Neverwinter Nights 
 
Jogo do gênero RPG – Rolling Play Game baseado em regras 
de terceira edição de Dungeons and Dragons. O jogo foi 
desenvolvido pela a BioWAre Corp. Trata-se uma história 
dividia em cinco capítulos onde os usuários escolhem um 
personagem que melhor complete suas habilidades e 
adentram um mundo de fantasia com monstros e objetivos 
diferentes. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EverQuest 
 
É um MMORPG - Role-
Playing Games Online 
Multiplayer Massivo, 
lançado em 1999, 
desenvolvido pela Sony 
Entreteniment, 
popularizado por seu o 
primeiro do gênero de 
jogo RPG a utilizar 
gráfico 3D. O usuário 
pode mergulhar numa 
fantasia 3D, explorar a 
ambientação e formar 
estratégias para as 
atividades sociais no 
jogo.  

 

World of Warcraft 
 
É um MMORPG- 
Massive Multiplayer 
Online Role-Playing 
Game produzido pela 
Blizzard, baseado em 
ação e aventura.  
Tornou-se um dos mais 
populares jogos da 
categoria. O sucesso do 
jogo consiste na junção 
de gráficos envolventes 
e um visual alucinante. 
O jogador cria seu 
próprio país, conhece 
amigos e gerencia 
personagens imersos 
num mundo 
imprevisível.  

 

Doom 
 
Jogo de tiro em primeira pessoa para 
computador desenvolvido pela Id 
Software e lançado em 1993. Doom 
revolucionou o mercado dos jogos na 
década de 90 estabelecendo uma sub-
cultura ao popularizar os jogos em 
rede e permitir expansões criadas 
pelos jogadores. Sua narrativa 
apresenta exposição violenta e por 
isso mesmo indiscutivelmente 
popular.  

 

 

Mystery House 

Primeiro jogo para PC com grafismos, lançado 
na década de 1980 pela Sierra. A história do 
jogo começa numa mansão vitoriana 
abandonada, onde o jogador é trancado com 
única opção de explorar de conquistar os 
objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God of War 
 
Jogo eletrônico lançado em 2005 para console 
Playstation 2. É um jogo de ação e aventura de narrativa 
mitológica que equilibra ação e raciocínio.  Derrotar um 
Deus nos jogos eletrônicos representa o objetivo de 
inúmeros jovens. Seus usuários transitam com 
personagens da mitologia grega, quais sejam: Ares, 
Artemis, Medusa, Atena, Poseidon e Zeus e inimigos 
como os ciclopes, minotauros, harpis, centauros, dentre 
outros.  

 

America's Army 
 
Série de jogos 
desenvolvidos pelo 
Exercito Norte 
Americano. O 
conjunto de jogos 
criados pelas forças 
armadas norte 
americana se 
encontra na internet 
e na época foi 
utilizado em grande 
escala por jovens que 
superlotaram os 
servidores dos 
desenvolvedores. 
Interessante notar o 
poder dessa forma de 
entretenimento e 
influências nos 
sentidos atribuídos 
aos imperativos 
morais. Disponivel 
para baixar em: 
http://www.americas
army.com/ 

 

GTA 
 
Grand Theft Auto 
(GTA) é uma série 
de jogos para 
computador e 
videogame criado 
por David Jones. 
Atualmente são 
desenvolvidos pela 
Rockstar North. O 
jogador contra um 
personagem 
central da história, 
um criminoso, 
ladrão de carro que 
premissa realizar 
as missões. É um 
jogo onde são 
subvertidos vários 
imperativos morais 
que regem a 
sociedade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Gamer 
 
Filme de ficção científica dirigido por Mark 
Neveldine, lançado em 2009. O enredo retrata 
revolucionário videogame on-line tona-se a maior 
forma a de diversão e entretenimento do mundo. 

Persona 3 
O jogo faz parte de uma série de RPGs- Role-Playing Games . 

O jogo foi produzido e publicado pela Atlus, e lançado no 

Japão em 13 de Julho de 2006, para PlayStation 2.A terceira 

edição conta a história de estudantes colegiais que utilizam 

Personas (manifestações físicas da personalidade do 

indivíduo) para combater um surto de surto da "Aphatia 

Síndrome" causada pelas Shadows, criaturas libertadas após 

um experimento fracassado da Kijiro Corporation e durante a 

dark hour habitam "Tartarus". 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/RPG_Eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atlus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2

