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RESUMO 

 

Oliveira, B. A. (2016). Formação cultural e os jogos de simulação de vida: impasses à 

individuação na contemporaneidade. Dissertação de Mestrado em Psicologia, PPGPSI 

– Linha de pesquisa: Processos Psicossociais e Socioeducativos) – Universidade 

Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

Até que ponto os jogos de simulação de vida, em especial o The Sims 3, acionam a adesão 

à ideologia da racionalidade tecnológica (adesão ao trabalho) ou resguardam o seu 

potencial formativo (como a fantasia) na crítica à organização da sociedade 

contemporânea? A partir desse problema esta pesquisa objetivou refletir sobre os aspectos 

formais que compõem o Jogo The Sims 3 como produto cultural, que traz como 

objetividade histórica elementos ideológicos e as contradições da sociedade industrial, e o 

seu impacto na formação cultural. Trata-se de uma pesquisa teórica com incursões 

empíricas sobre o The Sims 3 orientada pelos pressupostos da Teoria Crítica da Sociedade. 

A análise da forma, o plano de composição e estilo do jogo percorre todos os capítulos 

desta dissertação. A pesquisa nos permitiu compreender e refletir acerca dos elementos que 

envolvem a formação cultural mediada pela tecnologia via jogos de simulação de vida, 

especificamente o The Sims 3; este trabalho também nos permitiu pensar a respeito dos 

estímulos e características que possibilitam a adesão ao jogo como produto da indústria 

cultural que sob a égide do capital pode levar a semiformação do homem. Tais elementos 

correspondem aos conteúdos apresentados por Adorno e Horkheimer em “Dialética do 

esclarecimento” ao descreverem a cultura de massa com fins instrumentalistas que vem 

neutralizando as relações sociais e consequentemente deformando a consciência. Porém, a 

indústria cultural ao mesmo tempo em que mascara e justifica um sistema que propaga a 

semiformação, ao ser tomada como condição e objeto da autorreflexão, pode trazer consigo 

um poder de transformação; na reprodução técnica da arte (não pura) é possível perceber 

em algum momento que algo na realidade não está indo bem. 

 

 

 

Palavras chave: Teoria Crítica da Sociedade; Semiformação; Ideologia; Racionalidade 

Tecnológica; Indústria Cultural. 
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ABSTRACT 

 

Oliveira, B. A. (2016).  Cultural Formation and life simulation games:  impasse to the 

individuation in the contemporaneity. Dissertação de Mestrado em Psicologia, PPGPSI 

– Linha de pesquisa: Processos Psicossociais e Socioeducativos) – Universidade 

Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

To what extent life simulation games, in special The Sims 3, trigger the adherence to the 

ideology of technological rationality (work accession) or save their formative potential 

(like fantasy) in the critics to the organization of our contemporary society? From this 

premise, this work aimed at a reflection on the formal aspects that make up the game The 

Sims 3 as a cultural product that brings the historical objectivity ideological elements and 

the contradictions of industrial society and their impact on cultural background. This work 

is about a theoretical research along with empirical incursions about the game The Sim 3 

and guided by the assumptions of Critical Theory of Society. The format analysis, 

composition plan, and the style of the game are spread throughout all chapters of this work. 

The research allowed us to understand and think about the elements that involve the 

cultural education mediated by technology via life simulation games, specifically The Sims 

3; This work also enabled us to think about the incentives and features that make it 

possible to join the game as a product of the cultural industry under that under the aegis of 

capital can lead men to semi-formation. These elements correspond to the content 

presented by Adorno and Horkheimer in "Dialectic of Enlightenment" to describe mass 

culture with instrumentalists purposes that have been coming neutralizing social relations 

and thus deforming consciousness. Nevertheless, the cultural industry while masking and 

justifying a system that disseminates semi-formation, when considered as condition and 

subject of auto-reflection, can bring along with itself a power of transformation; supported 

by the technical reproduction of art (not pure) it is possible to realize at some point that 

something really is not going well. 

 

 

 

Keywords: Critical Theory of Society; Semi-formation; Ideology; Technological 

Rationality; Cultural Industry. 
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MODO INTRODUÇÃO 
 

Sob a luz da revolução industrial, a produção deixou seu caráter artesanal para 

adotar processos de fabricação em maior escala e com o emprego de novas tecnologias. E, 

relacionado a maior produtividade, está o acúmulo de capitais. Esse fenômeno foi 

responsável por modificações tanto na estrutura econômica como social. 

Em meio a essa revolução, uma parcela reduzida da população torna-se detentora 

de grande parte da renda, enquanto a outra, o proletariado, exerce o papel de força de 

trabalho, que é explorada. Ao trabalhador é privada a capacidade criativa da produção, 

sendo ele subjugado ao poder das máquinas e a uma lógica de produção em massa. Como 

consequência, estabelece-se um controle financeiro e social baseado na mercadoria e 

também na dependência tecnológica para produzi-la. Assim, da tecnologia é explorado o 

fortalecimento do capital em detrimento do potencial formativo do indivíduo. 

O processo de exploração do trabalho para a obtenção e acúmulo de capital, na 

concepção de Adorno (1969/1986), sustenta o mesmo objetivo embora haja variações no 

método. O sistema capitalista se molda de acordo com as características da sociedade, mas 

sempre sob a premissa básica do lucro. E o desenvolvimento técnico-científico age como 

combustível para mudanças nesse mecanismo de arrecadação. O avanço tecnológico 

viabiliza mudanças na cultura e o mercado passa a explorá-la, e potencialmente manipulá-

la sob a forma de indústria cultural. 

A abstração da realidade sob a forma de jogos virtuais é um conceito proporcionado 

por meio desse progresso. A noção do brincar, antes limitada a brincadeiras de rua ou 

àquelas com o suporte de brinquedos simples e da imaginação, ganhou a dimensão do 

virtual. Nesse sentido, a presença da tecnologia implica em mudanças na cultura lúdica por 

meio da inserção de novos elementos estruturais, como os videogames, no cotidiano do 

jogo.  

Na categoria de jogos virtuais, estão aqueles de simulação da vida. Neles, aspectos 

da vida real são levados para dentro da máquina, em um processo de virtualização. O 

jogador interage com um universo virtual, que une a vida cotidiana à ficção e à fantasia de 

poder viver em um mundo ideal. Porém, como produto da indústria cultural, esses mesmos 

jogos exercem influência sobre a formação e o desejo de consumo dos jogadores, 

modificando-os por meio de um processo de alienação. 
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Com base nesse contexto, o jogo The Sims 3 é um produto da cultura que traz 

objetivado em sua forma os elementos e a racionalidade do todo social. Segundo as 

reflexões que serão apresentadas, especificamente para Adorno e Horkheimer (1947/1985), 

esse todo social se organiza de maneira irracional e se mantém em grande medida graças à 

sua manifestação ideológica – como tentativa de justificar racionalmente o que é irracional. 

Desta maneira, entende-se que jogos virtuais podem conter estes elementos e suscitar, 

através da ideologia da racionalidade técnica – ideologia industrial da sociedade 

contemporânea –, configurações psicológicas mais regredidas. Essa ideologia envolve a 

acentuação dos aspetos formalizados e técnicos nas relações sociais e nas relações entre os 

homens como tônus que forma para o trabalho. Para Adorno e Horkheimer (1947/1985), a 

ideologia da racionalidade técnica reafirma e reforça os traços e caracteres como a frieza e 

a virilidade (que em sua forma já diz de uma regressão da consciência, pois é uma 

consciência que não pensa mais a racionalidade dos fins), caracteres necessários para o 

mundo competitivo do trabalho, necessários para a participação efetiva como membro 

produtivo da sociedade. 

Um trabalho inicial desenvolvido no curso de graduação em psicologia do Centro 

Universitário de Lavras (UNILAVRAS), intitulado “Jogos virtuais online: outra 

realidade?”, analisou o papel dos jogos virtuais na constituição subjetiva de jovens que 

jogam habitualmente. Com uma metodologia baseada na análise de conteúdo orientada 

teoricamente pelos pressupostos da Teoria Crítica, os dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas, sendo abordada, principalmente, a participação desses jovens 

em jogos virtuais online. A partir da conclusão desse trabalho, emergiu o anseio pela busca 

de uma melhor compreensão dos sujeitos mediados pela virtualidade. Essa nova etapa é 

justificada pela necessidade de melhor entender as configurações formais e estruturais dos 

jogos, em especial os de simulação de vida, e também como esta estruturação reflete na 

formação cultural. Para o caso específico do jogo The Sims 3, em que é possível “brincar 

de viver”, talvez haja uma busca por satisfação e imetiatismo. Isso justifica a proposta do 

presente trabalho na tentativa de desvelar a dinâmica sobre o meio e o efeito que se é 

produzido por esse jogo e seus possíveis efeitos na formação contemporânea. 

Além dessa proposta inicial, a articulação entre o mundo virtual (tecnológico) e a 

relação que o indivíduo contemporâneo possui com este também foi alvo de estudos por 

outros autores, ao abordar a estrutura formal dos jogos virtuais e suas possíveis mediações 
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na formação cultural contemporânea. Nesta temática, destaca-se a produção acadêmico-

científica que atenta para a dimensão formativa mediada pelos jogos virtuais. Um exemplo 

dessa produção é apresentado por Guimaro (2007). Seu trabalho trata dos jogos como uma 

nova tendência social e cultural, uma revolução contemporânea com a presença direta de 

representações culturais do século XXI. A autora direciona o foco de sua pesquisa, dando 

ênfase aos “jogos de guerra”, devido ao fascínio e promessas que estes oferecem 

principalmente aos jovens contemporâneos. No seu texto, também demonstra uma 

inquietação com as formas pelas quais a indústria cultural vem atuando na formação dos 

adolescentes imersos na tecnologia, que os leva à falha na conceituação e distinção entre o 

“virtual” (imaginário) e “real” (concreto). 

Ainda como um trabalho relacionado, Medeiros e Severiano (2011) revelam os 

jogos como ideias e representações voltadas para o lazer dos indivíduos. Para as autoras, os 

jogos permitem aos indivíduos irem além do que lhes é permitido em seu cotidiano real, ao 

oferecer-lhes o “poder” de se realizar mesmo que de maneira abstrata. Um exemplo é 

proporcionado pelos jogos de simulação de vida, em que de forma imediata pode-se 

comprar bens materiais, obter promoções no emprego, viajar para qualquer lugar do 

mundo, ganhar dinheiro com facilidade, dentre outras possibilidades.  As autoras também 

revelam que o significado que é atribuído aos jogos difere entre adultos e crianças. Os 

adultos consideram os jogos assim como propagados pela indústria cultural, sendo uma 

forma para distração em suas horas vagas sem o trabalho. Por outro lado, para as crianças 

os jogos refletem o lúdico e o imaginário simbólico, algo que permite a elas a realização 

imediata dos desejos inalcançáveis facilmente. 

Medeiros e Severiano (2008) também retratam a experiência de poder suscitado aos 

jovens jogadores de The Sims 2 e como este “poder” adquirido no jogo interfere na 

subjetividade dos jovens que jogam habitualmente. Ao apresentar a história do jogo desde 

o seu lançamento, trazem a criação de personagens e mundos ideais onde o jogador possui 

o “poder” de controlar a vida. No entanto, embora esses trabalhos tratem dos jogos como 

influências na formação cultural contemporânea, eles não abordam os jogos quanto a sua 

forma e conteúdo como um produto da indústria cultural. 

Deste modo, objetiva-se investigar por meio da análise da forma, o jogo de 

simulação de vida The Sims 3 como produto cultural, a fim de compreender quais as 

configurações psicológicas estão sendo suscitadas para a participação e adesão à ideologia 
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da racionalidade tecnológica – adesão ao trabalho e em como esta ideologia pode estar 

suscitando configurações psicológicas mais regredidas. Também pretende-se investigar 

como este jogo pode resguardar o seu potencial formativo como a capacidade de fantasia 

(imaginação) na crítica à organização da sociedade e na formação cultural dos indivíduos 

na contemporaneidade. A gênese do fenômeno problemático encontra-se relacionada à 

capilaridade social. O jogo como um produto da cultura capitalista que pode apresentar 

impasses à individuação na contemporaneidade, podendo enfraquecer ou, até mesmo, 

paralisar a qualidade de suas relações. 

Para fundamentar a análise, dessa pesquisa teórica com aportes empíricos, 

recorremos aos pressupostos da Teoria Crítica da Sociedade. A pesquisa teórica auxilia no 

processo de contextualização e sistematização do tema da pesquisa. Isso possibilita a 

problematização do tema e contribui significativamente para o entendimento das 

configurações formais e estruturais do objeto de estudo. No caso dessa pesquisa, que trata 

dos impasses à individuação mediados pelos jogos de simulação de vida, especificamente 

do The Sims 3, esse processo leva a um estudo que visa à compreensão da forma do jogo e 

suas relações com a formação cultural. Assim, o procedimento adotado consiste de um 

estudo teórico-conceitual orientado pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade, Max 

Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, em diálogo com 

formulações de Sigmund Freud e demais autores que possam iluminar o objeto dessa 

investigação, bem como a exposição e análise dos aspectos que compõem o The Sims 3.   

A organização da exposição do que foi investigado e que resultou no texto da 

dissertação traz em todos os capítulos, como forma e conteúdo, a análise dos aspectos que 

compõem o jogo The Sim 3. As composições gráficas são apresentadas no Capítulo 1. As 

ferramentas de jogabilidade, no Capítulo 2. E, meta/objetivo do jogo e restrições de 

possibilidades segundo os níveis de jogabilidade estão presentes no Capítulo 3. Com a 

exposição de tais características da forma do jogo, buscou-se a análise do que ele 

disponibiliza como formas de adaptação à tensão entre os instrumentos do jogo e os 

instrumentos de racionalidade presentes na sociedade contemporânea ou, em outros 

termos, entre as formas de adaptação ao que faz sofrer e/ou as formas de resistência aos 

limites impostos a uma vida simulada que abriu mão de viver. 

O restante da dissertação está organizado de forma a dar um contexto mais 

detalhado de onde se insere a pesquisa, bem como seu desenvolvimento. O jogo possui, em 
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suas configurações, “modos” de jogabilidade. São eles: “Modo Construção”, “Modo 

Simulação” e “Modo Compra”. O “Modo Construção” conduz o jogador a realizar ações 

como a criação de ambientes, de cidades, vizinhanças, centros comerciais, casas, etc. O 

“Modo Construção” e o “Modo Compra”, que viabiliza as ações de ‘construção’, estão 

presentes em todo momento do jogo, é através deles que os jogadores conseguem 

construir, editar, deletar e reconstruir esse mundo virtual. É a construção da história física 

(material) e psicológica do jogo (ideais, projeção de cenários, expectativas, etc.). O “Modo 

Construção” pode ser considerado o início e o fim de um jogo, se o jogador opta por jogar 

em um “mundo novo”, desde o começo, reedita tudo o que foi oferecido a princípio pelo 

game (as formas clássicas), se tal jogador se ver cansado de sua criação, deleta tudo 

reiniciando ou não.  Já o “Modo Simulação” é o “modo vida” o jogador é encorajado a dar 

vida (artificial) aos personagens, a tomar decisões para cada ação realizada pelo seu Sims. 

Os títulos dos capítulos fazem alusão aos modos de jogo do The Sims 3, representando suas 

estruturas internas, tais como, as ferramentas e as demais características do jogo. Os 

subtítulos “Edição de colecionador”, “Carregando informações, “Criando Plumbobs” e 

“Carregando dados do jogo” também representam os componentes de jogabilidade do The 

Sims 3.  

O Capítulo 1, chamado “Modo Construção: realidade e suas mediações na Era de 

Antropoceno”, contextualiza historicamente as revoluções socioeconômicas e técnico-

científicas que moldaram a sociedade contemporânea e, consequentemente, as relações 

humanas. Nesse contexto são apresentados os aspectos que caracterizam a trajetória dos 

videogames até o The Sim 3. O “Modo Compra: Plumbobs como sujeitos do comprar o 

vazio”, no Capítulo 2, relaciona-se ao “Modo Construção” ao analisar o jogo virtual de 

simulação de vida, especificamente o The Sims 3, tendo como base os conceitos de 

formação cultural obstada, organização social do trabalho como forma-mercadoria e o mal-

estar como indícios de sofrimento intensos ocasionados por uma base material que não 

permite experiências e a constituição da subjetividade. Já no “Modo Simulação: o brincar 

de viver” (Capítulo 3) possibilita pensar o jogo como um produto da indústria cultural, no 

impasse entre a experiência e a razão podendo resultar no rebaixamento das capacidades 

sensíveis e intelectuais do indivíduo. Fechando o trabalho, encontra-se o “Modo 

Considerações Finais”. 
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CAPÍTULO 1 – MODO CONSTRUÇÃO: REALIDADE E SUAS 

MEDIAÇÕES NA ERA DE ANTROPOCENO 
 

Este capítulo retrata a história das revoluções socioeconômicas e técnico-científicas 

que culminaram com o desenvolvimento de novas mediações nas relações sociais 

contemporâneas. 

A Era de Antropoceno, segundo Steffen, Grinevald, Crutzen e McNeil (2011), é o 

termo inicialmente utilizado pelo biólogo Eugene F. Stoermer na década de 1980 que trata 

da compreensão do período de transição e transformações após a máquina a vapor. Esse 

conceito coloca a revolução industrial e outras atividades humanas como ponto de início de 

uma nova era geológica da Terra, em que essas atividades exercem um impacto 

significativo no planeta, modificando-o completamente.  

Dentro desta perspectiva, trabalha-se os conceitos de formação cultural obstada 

resultante de mediações sociais empobrecidas e opressivas que podem vir a suscitar 

sujeitos sem subjetividade. Segundo Adorno (1959/1996; 1969/1986), a cultura fracassa 

(semicultura e a semiformação) por conta do descompasso entre as forças produtivas e as 

relações de produção (organização social do trabalho sob a forma-mercadoria). 

1.1 O TRABALHO ESTRANHADO E A FORMA-MERCADORIA  

Segundo Canêdo (2009), a primeira Revolução Industrial teve o seu início na 

Inglaterra no início do século XIX, trazendo todo um progresso tecnológico e científico. 

Este período foi de grandes transformações sociais, em que quase todos os aspectos da vida 

cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse processo, a começar 

pelas formas de produção, ocorrendo a transição de métodos artesanais para a produção por 

máquinas. 

A burguesia, ao começar a investir em tecnologia e apoiar a indústria, substituiu o 

trabalho manufaturado pela maquinofatura, processo no qual o trabalhador perdeu o seu 

valor no processo de produção e passou a servir o sistema de forma mecânica. No lugar do 

tecelão, agricultor e do semi industrial, surgiu o capitalista, proprietário e empregador de 

centenas de trabalhadores. A revolução impulsionou um forte crescimento econômico para 

o capitalismo, porém, por se concentrar na exploração da mão de obra e da intensa miséria 

do proletariado, trouxe para este, péssimas condições de trabalho e precárias condições de 
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segurança, gerando graves problemas sociais. O mundo passou a ser dividido em classes, 

divisão na qual a burguesia era beneficiada com comodidades e regalias enquanto a maior 

parte da população (o proletariado) era rebaixada cada vez mais à indigência e à miséria. 

Não havia muitas escolhas, a vida virou uma luta miserável pela sobrevivência, tendo 

como principais inimigos o empregador e as máquinas. A classe dominante passou a 

controlar os meios de produção (Canêdo, 2009). 

Ainda segundo Canêdo (2009), o sistema capitalista é regido pela lógica do lucro 

extraído do trabalhador, no qual nem todos ganham igualmente para que alguns acumulem 

capital. Para isso é necessário que outros trabalhem muito por um salário menor e que o 

produto fabricado seja vendido por um valor maior do que o custo de sua produção. 

No primeiro capítulo da obra “O Capital”, que trata sobre a mercadoria, Marx 

(1867/1996) revela a relação entre forma e conteúdo, essência e aparência. Para o 

entendimento dessas relações é preciso que haja a compreensão do conceito central do 

capital “o valor”. 

Para Marx (1867/1996), valor como forma social e histórica não é algo visível, diz 

de uma propriedade característica do interior da mercadoria como expressão das relações 

sociais mercantis. O valor não pode ser considerado uma simples ideia, mas uma realidade 

da natureza da mercadoria e o seu poder de compra diferencia-se do valor natural de um 

objeto produzido pelo trabalho. Os produtos ao assumirem a forma de mercadoria perdem 

a realidade material e passam a ser social, atribuindo-lhes o valor de troca. Pode-se dizer 

que o valor de troca é a forma de expressão do valor, sendo regido sob duas principais 

propriedades: a relatividade que faz com que este dependa da relação de diferentes 

mercadorias e a variável tempo e espaço. Se é relativo e variável o valor de troca não pode 

ser casual tendo sua explicação presente no interior da mercadoria. Com a relatividade as 

diferentes mercadorias igualam entre si em qualquer lugar e em qualquer tempo, o valor de 

compra que permitirá um valor de troca com certa magnitude, sendo assim, o valor de 

troca é a aparência visível e manifesta a existência do valor (essência) por detrás dele. 

Dentro desse raciocínio trabalha-se o conceito de utilidade e sua dupla determinação: 

aparência das coisas e a essência. A aparência diz da relação subjetividade, indivíduo e 

objeto; já a essência se resume a uma sociedade capitalista e sua relação objeto útil, 

servindo aos interesses do capital como único sujeito social (Marx, 1867/1996). 
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Para Marx e Engels (1848/1999) a história da burguesia é carregada de revoluções 

nas relações e nos meios de produções e seu desenvolvimento está diretamente ligado às 

emergências da sociedade capitalista, por conseguinte, a consolidação da grande indústria, 

a abertura de novos mercados, ao aumento da procura por mercadorias e a conflagração 

dos meios de comunicação (a exemplo, como produto desse processo estão as revoluções 

industriais). Seu progresso inicia-se com as crises das instituições feudais até o moderno 

mundo burguês, cada revolução sofrida pela burguesia encontra-se diretamente ligada à 

política e aos grupos mercantis com o propósito da hegemonia econômica e cultural. Ao 

submeter-se à lógica da divisão de classe e propagar o poder de dominação e escravidão, o 

moderno mundo burguês permanece um mundo de subalternos e explorados. A existência 

da burguesia se mantém devido aos antagonismos de classe e pela acumulação de riquezas 

nas mãos dos grandes proprietários burgueses. 

Como elemento revolucionário está o estabelecimento da grande indústria e do 

mercado mundial que deu à burguesia a soberania política exclusiva. O governo moderno 

não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa (Marx & 

Engels, 1848/1999, p. 10). 

A ideologia burguesa passa a ser impelida por todo o globo, antes encoberta por 

ilusões de liberdade e dignidade pessoal hoje apresenta-se de forma cínica e direta 

rompendo com qualquer manifestação de sentimentos e pretensões que não estejam 

relacionados ao modo de produção e de troca capitalista. 

As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. 

São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital 

para todas as nações civilizadas, indústrias que não empregam mais matérias-

primas autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e 

cujos produtos se consomem não somente no próprio país mas em todas as partes 

do globo. (Marx & Engels, 1848/1999, p. 13) 

 Com as revoluções burguesas mudam-se os estímulos sociais fazendo surgir novas 

necessidades que passam a ser diversificadas e exploradas universalmente, todas as nações 

passaram a adotar o modo burguês de produção. Em lugar do antigo isolamento de regiões 

e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercambio universal, uma 

universal interdependência das nações (Marx & Engels, 1848/1999, p. 13). A 

centralização do poder político consolidou o desenvolvimento do comércio e das cidades, 

os meios de produção burguês levaram à formação de um novo grupo social de maior 

poder político e econômico ao direcionarem grandes poderes e apoio político às mãos de 
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poucos senhores burgueses (proprietários dos meios de produção) que passaram de fato a 

controlar o poder, um domínio de classes sobre o todo social, assim, estabeleceu-se a livre 

concorrência com uma organização social e política correspondente dentro de uma 

supremacia econômica e política da classe burguesa (Marx & Engels, 1848/1999, p. 16). 

 A burguesia industrial, a divisão do trabalho e o regime burguês de propriedade 

caminham lado a lado com as revoltas das forças produtivas. Cada crise comercial presente 

no capitalismo apresenta uma ameaça à produção e consequentemente à sociedade 

burguesa. Para Marx e Engels (1848/1999), a sociedade moderna em sua demasiada 

civilização e superprodução possibilita a quebra das forças produtivas sociais, entravando-

as. As crises que ameaçam a burguesia, vindas dela própria, ao mesmo tempo em que 

possam vir a enfraquecê-la reforçam sua força. Ao driblar tais entraves criam-se formas de 

exploração mais intensas, ampliam-se os domínios dos meios de produção e criam-se as 

mais destruidoras formas de dominação social levando a barbárie. A burguesia, porém, não 

forjou somente as armas que lhe darão a morte; produziu também os homens que 

manejarão essas armas (Marx & Engels, 1848/1999, p. 18).  

 A relação dos operários modernos (proletariado) com o trabalho decorre do 

desenvolvimento do sistema capitalista, tal relação passa a ser medida pela venda diária de 

sua força de trabalho e pela sujeição das vicissitudes da concorrência e das flutuações do 

mercado. Submetendo-os à produção em massa e às operações simples, do proletariado 

tiram o seu caráter autônomo e atrativo. Com a simplificação de suas capacidades 

produtivas o indivíduo se reduz como tal vivendo somente em prol da manutenção de sua 

adaptação e sobrevivência, com isso ocorre também a depreciação de suas habilidades 

profissionais. 

Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua 

produção. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, 

decrescem os salários. Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o 

desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho, quer pelo 

prolongamento das horas de labor, quer pelo aumento do trabalho exigido em um 

tempo determinado, pela aceleração do movimento das máquinas, etc. (Marx & 

Engels, 1848/1999, p. 18) 

 As exigências sociais de produção burguesa passam a ser regidas pelo 

desenvolvimento das máquinas que resultam em trabalhos em nível igualitário com 

salários instáveis e baixos em virtude da concorrência crescente e das crises comerciais, 

fazendo com que homens e mulheres trabalhem cada vez mais tendo suas vidas mais 

precárias de tempo e de dinheiro. Com desenvolvimento da indústria há o aumento do 
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número dos proletariados e por consequência o domínio da burguesia sobre a consciência 

das classes (Marx & Engels, 1848/1999). 

As lutas de classe entram em vigor, os proletariados reivindicam melhores salários 

e melhores condições de vida, mas nem sempre a classe operária obtém êxitos. Segundo 

Marx e Engels (1848/1999), o elemento transformador encontra-se na união dos 

trabalhadores no contato entre diferentes operários de diferentes setores e localidades em 

busca de uma luta nacional de classes envolta por um movimento político contra as frações 

do sistema burguês. Mas, o que dificulta muitas vezes essa união é a concorrência política 

presente na classe dos próprios trabalhadores que impossibilitam o desenvolvimento do 

proletariado. Ainda segundo Marx e Engels (1848/1999, p. 23) a burguesia vive em guerra 

perpetua; primeiro, contra a aristocracia; depois, contra as frações da própria burguesia 

cujos interesses se encontram em conflito com os progressos da indústria; e sempre contra 

a burguesia dos países estrangeiros. Portanto, os movimentos de luta dos proletariados 

contam com tais elementos conflitantes presentes na história da burguesia, citados acima.  

A burguesia diante dos cenários de lutas se vê forçada a apelar para o proletariado, ora 

oferece sua própria educação política (arma contra ela própria) ora propaga a ameaça à 

sobrevivência desses como forma de evitar a dissolução da classe dominante sobre o todo.  

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a 

acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do 

capital a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-

se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da 

indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o 

isolamento dos operários, resultante de sua competição, por usar a união 

revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande 

indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção 

e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios 

coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. (Marx 

& Engels, 1848/1999, p. 27) 

 Segundo Marx (1844/2004), o trabalho está diretamente ligado às condições 

históricas, políticas e econômicas. A naturalização das relações sociais como expressão da 

vida no estado burguês e a perda do sujeito com relação ao exercício do seu próprio 

trabalho, resulta num estranhamento de caráter humano e social. O trabalhador inserido na 

lógica da economia política capitalista se vê afastado do exercício de seu próprio trabalho, 

remetendo-se o seu valor a uma mera produção de mercadorias. O trabalho antes 

considerado como um elemento fundante do ser humano passa a ser estranhado 

determinando-se mutualmente. O trabalho estranhado promove a perda do caráter humano 

e social, e é composto por obstáculos sociais que acabam por justificar o processo de 
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alienação. O homem é abolido de si a serviço do capital, não se apropria mais do resultado 

final de suas produções. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força 

estranha e hostil (Marx, 1844/2004, p. 81). 

O trabalho estranhado remete à mortificação, ao sacrifico, à necessidade externa 

coberta por uma imposição social, promove o estranhamento frente as atividades 

produtivas, assim como influencia também às demais exteriorizações humanas. O 

estranhamento dos objetos da natureza reflete no estranhamento de si mesmo e de sua 

existência física e social. 

O capital e o trabalho contradizem-se na sociedade capitalista, pois quanto mais o 

trabalhador trabalha, menos domínio ele tem sobre a natureza e suas produções. A 

precariedade invade sua existência sob os domínios da indústria. A atividade produtiva que 

deveria ser de caráter livre e consciente transformou-se na mais ordinária e desafetivadora 

condição de subsistência. 

Partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador fica mais pobre 

à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O 

trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais 

bens. A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do aumento 

de valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas objetos; ele também 

se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, deveras, na 

mesma proporção em que produz bens. (Marx, 1844/2004, p. 80) 

Com a revolução industrial a produtividade cresceu: houve a divisão de funções no 

trabalho, os métodos de produção tornaram-se mais eficientes, houve ganho de tempo e os 

preços baratearam, porém, as máquinas foram aos poucos substituindo a mão de obra 

humana originando o aumento de desempregados. A promessa na “era da máquina” era 

proporcionar tempo, dinheiro e benefícios materiais para todos, porém, esta não se cumpriu 

pois, junto com as máquinas, surgiram: a desvalorização humana, poluição ambiental, o 

crescimento desordenado das cidades e condições de vida degradantes e muitas vezes 

desumanas (Canêdo, 2009). Retomando a citação de Marx (1844/2004), argumenta-se que 

o mundo humano se desvaloriza à medida que cresce a valorização do mundo dos objetos 

criados na forma-mercadoria, com a divisão de classes, com a propriedade privada do que 

é de todos (expropriação), alastrando a desigualdade e a exploração, sacrificando o 

indivíduo em prol do progresso do capital. Houve o aumento dos ricos, mas também, 

houve o aumento dos pobres (Adorno, 1969/1986), principalmente, houve a distribuição da 

miséria como forma de vida. 



Formação cultural e os jogos de simulação de vida: impasses à individuação na contemporaneidade 
Bárbara Almeida Oliveira – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

12 | 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) também atribuíram a alienação humana ao 

processo de produção capitalista, devido a divisão e exploração do trabalho. Nesse 

processo o trabalhador vende o seu esforço e não tem nenhum poder sobre sua própria 

atividade. Perde-se a capacidade criativa da produção que passa a ser mecanizada e 

obrigatória à existência. A alienação do ser humano é em relação a si mesmo, de sua 

atividade produtora e escravidão, promovendo a perda da natureza humana, a renúncia da 

percepção, sensibilidade e sociabilidade. É a transformação do homem em mera 

mercadoria. Ainda segundo os autores, a tecnologia é compreendida como um trabalho 

acumulado pela humanidade com o objetivo de controlar a natureza. Porém, o que poderia 

contribuir para o avanço da sociedade e para o processo de formação dos indivíduos, em 

prol do capital acabou promovendo o enfraquecimento de suas mediações e o 

individualismo. Com o empobrecimento das relações, as vontades passam a ser 

manipuladas e controladas pelo universo da mercadoria e as pessoas passam a ser 

mediadas por coisas, uma relação supostamente imediata que se dá apenas pela aparência 

do que é produzido pela sociedade. As coisas ganham autonomia ao mesmo tempo em que 

as pessoas se ausentam desta e, por consequência, há a alienação do sujeito frente ao 

processo de produção, fazendo com que este perca o interesse pela cultura, alastrando a 

dominação.  

1.2 “EDIÇÃO DE COLECIONADOR” NA ERA DA INFORMAÇÃO 

O subtítulo “Edição de Colecionador” apresenta-se como um dos componentes 

presentes na forma do jogo The Sims 3. São comercializadas edições especiais que 

acrescentam ao jogo características novas aos Sims como novos acessórios, ferramentas de 

construção e decoração, dentre outros elementos. As edições de colecionador são 

mercadorias compradas à parte dando a quem compra um “patamar superior” em 

jogabilidade com relação aos jogadores que não optam por comprar essas edições. 

Ao longo dos tempos, a ideia de mudança e de progresso nos modelos sociais 

encontra-se presente na humanidade. Ouve-se sobre o movimento modernista do século 

XX, que se baseia na ideia de transformação das formas tradicionais da arte, da música, 

literatura e arquitetura. O Neoliberalismo traz uma nova ideologia de “liberdade” 

(econômica e cultural). A globalização representa o tempo moderno, o novo mundo em 

termos de comunicação (internet), informação, comércio, liberdade e movimentação. 
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Assim como se ouve falar da revolução pós-industrial, técnico-científica ou técnico-

industrial. 

Pode-se dizer que as transformações revolucionárias da ciência e da técnica vêm, de 

certo modo, causando modificações na produção, nos serviços e, consequentemente, na 

vida em sociedade, nas relações e no intelecto humano, de forma acelerada e dinâmica.  A 

segunda revolução industrial seria representada pela fusão da técnica e da ciência, 

diferentemente da primeira revolução industrial, podendo ser denominada de revolução 

técnico-científica. 

Para Schaff (1993), a contemporaneidade encontra-se na segunda revolução 

industrial. Nas palavras do autor: 

A segunda revolução, que estamos assistindo agora, consiste em que as 

capacidades intelectuais do homem são ampliadas e inclusive substituídas por 

autômatos, que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção e 

nos serviços. A analogia com a primeira revolução industrial está no salto 

qualitativo operado no desenvolvimento da tecnologia de produção que acabou 

por romper a continuidade dos avanços quantitativos que se iam acumulando nas 

tecnologias já existentes (...). (Schaff, 1993, p. 22) 

Schaff (1993) dividi a sociedade pós-industrial do século XXI em três camadas: a 

microbiologia (engenharia genética), a revolução energética e a microeletrônica 

(tecnologia industrial). A microbiologia representa um aspecto importante e talvez 

definitivo presente na atualidade, no qual os homens não se contentam mais em apenas 

exercer o controle sobre a natureza orgânica. Por meio da engenharia genética o homem 

tem conseguido manipular os genes de um organismo, modificando assim o seu DNA, 

ação esta que, fora do processo normal reprodutivo, é capaz de introduzir novas 

características em um ser vivo, aumentar sua utilidade, imunidade, dentre outras. O que por 

um lado abre caminhos, como por exemplo, na luta contra doenças congênitas, por outro, a 

ciência como recurso ideológico pode gerar sérios problemas para a vida, inclusive, 

propagar a degeneração da sociedade, o preconceito e a eugenia com a divisão de novas 

classes sociais. 

Ainda segundo o autor, a tecnologia energética movimenta o mundo, 

principalmente o “mundo globalizado”. Sua finalidade é gerar energia elétrica, proveniente 

da queima de matérias, das correntes de água, dos ventos e da radiação solar. O homem, 

assim como todas as esferas comerciais, depende dela para movimentar suas economias e 

até mesmo o seu cotidiano. Desde os tempos primitivos, o homem vem criando novos 

meios de sobrevivência, buscando seu progresso na produção (material, intelectual) e na 
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satisfação das suas necessidades. Os progressos realizados na produção de bens materiais 

acompanham o desenvolvimento da cultura (experiências acumuladas) e de seu 

conhecimento do mundo e, com o seu enriquecimento, desenvolveram a ciência e a arte. O 

aperfeiçoamento dos seus conhecimentos é a razão do progresso no decurso da atividade 

humana (Leontiev, 1967/1978). Sendo assim, a revolução energética resulta de um 

aperfeiçoamento dos tipos de energia, sem as quais, a satisfação das necessidades humanas 

nos dias de hoje seria impossível.  

O progresso vem para o bem e para o mal pois, ao mesmo tempo em que facilitaria 

a vida cotidiana dos indivíduos, acaba por trazer males, por exemplo, a energia nuclear, um 

dos grandes avanços do século XX que trouxe consigo o poder da destruição, armas 

nucleares, graves desequilíbrios ambientais, doenças genéticas, dentre outros danos. 

A microeletrônica segundo Schaff (1993) foi a descoberta mais importante da 

atualidade, comparada até mesmo com a introdução da máquina a vapor do século XVIII. 

A microeletrônica é representada a começar pelos pequenos objetos de uso cotidiano, por 

exemplo, os celulares, controles eletrônicos, computadores, televisores dentre os mais 

diversos utensílios domésticos. A vida encontra-se mediada por esses produtos 

tecnológicos, tanto a nível de indústria (trabalho), quanto a nível de lazer. A 

microeletrônica trouxe possibilidades antes impossíveis ao imaginário. Ligada a uma época 

pragmática em que se preza o consumo e a realização imediata, esta vem oferecendo aos 

indivíduos satisfação rápida na busca pela informação. 

Nesse sentido, De Masi (2001) aponta que o progresso tecnológico e a globalização 

trouxeram a superação da era industrial para a era da informação. Segundo o autor, nos 

encontramos numa sociedade em que houve o enfraquecimento da classe trabalhadora e 

onde não se preocupa mais em produzir matéria-prima. Para ele, a sociedade pós-industrial 

encontra-se prejudicada pelo acúmulo do capital material, não se abdicando dos seus bens 

materiais, mas atendo-se agora ao intelecto. 

Para Fonseca Filho (2007), ao retroceder a história da tecnologia e da ciência da 

computação, a Segunda Guerra Mundial foi o marco inicial tecnológico, com o surgimento 

dos primeiros computadores que rapidamente se expandiram pelo mundo. A evolução 

tecnológica, segundo o autor, apresenta-se de forma fechada e inesperada não permitindo 

aos indivíduos fazerem as conexões entre a história e os seus eventos, caindo facilmente no 

utilitarismo (Fonseca Filho, 2007, p. 23). Assim, nega-se, a condição de indivíduo ativo no 
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corpo social. A geração contemporânea não possui uma visão global sobre os 

acontecimentos precedentes, não conhece a história e o desenvolvimento das 

especificidades atuais, resultando no empobrecimento e na entrega ao imediatismo. A 

tecnologia a cada dia torna-se mais impactante e a sociedade mais dependente. 

Feenberg e Neder (2010), na obra “A teoria crítica de Andrew Feenberg: 

racionalização democrática, poder e tecnologia”, lançam um olhar sobre o estado em que 

se encontram o conhecimento e a técnica. Para os autores a tecnologia na 

contemporaneidade apresenta-se autônoma e sob os domínios da indústria: uma parte é 

trancada por direitos de propriedade intelectual (patentes) (Feenberg & Neder, 2010, p. 

08). O mundo contemporâneo é regido pela “racionalidade funcional”. A relação das 

pessoas com a técnica encontra-se superficial, a tecnologia adquiriu um teor 

instrumentalista, com a finalidade de apenas suprir as necessidades imediatas da massa, 

menosprezando o seu valor técnico e sua importância histórica. Sabemos a diferença entre 

o que existe e o que não existe, por exemplo, como presença imediata ou ausência, mas 

não há muito mais a dizer (Feenberg & Neder, 2010, p. 53). A tecnologia para a 

modernidade aparece de maneira naturalizada, as pessoas sabem de sua existência, mas não 

de sua fundamentação e substância. 

Bell (1974), ao tratar o conceito de sociedade pós-industrial, refere-se a ela como o 

enfraquecimento da classe operária manual e não qualificada, em que há a predominância 

da técnica e da ciência como categorias centrais, substituindo o valor do trabalho e da 

propriedade. Segundo o autor, a sociedade pós-industrial é tida como uma nova realidade 

social e possui sua base nos serviços (sua ocupação e profissão) designando o seu valor 

para o conhecimento teórico, em que o saber passa ser poder. Pois bem, mudam-se as 

épocas, a industrialização cresce, aperfeiçoam-se as ferramentas, surgem diferentes formas 

de trabalho, porém, em suas várias faces o capitalismo permanece hegemônico, mantém-se 

a divisão de classes, a exploração e a alienação enraizadas sob a égide do capital. Os saltos 

tanto quantitativos quanto qualitativos da sociedade não são devidos apenas às 

transformações de caráter do conhecimento científico, assim como, expõe Bell (1974). O 

conhecimento científico traz consigo mudanças nas relações sociais, inovações e 

desenvolvimento, porém, existem outras determinações histórico-estruturais, essenciais 

para a compreensão de qualquer formação social. Partindo de uma análise marxista, o 

sistema capitalista encontra-se radicado na sociedade e as relações permanecem mediadas 
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pelo trabalho (meio pelo qual lutamos pela existência), sendo este o do agropecuário (meio 

de produção anterior a revolução industrial), do tecelão, até o industrial. Na sociedade pós-

industrial (como conceituada por Bell e demais autores) ainda vigora a racionalidade 

capitalista e, assim, embora haja uma mudança na forma de exploração do trabalho, o 

propósito maior de obtenção de lucro é ainda “o ponto chave sistema”. Nos dias atuais 

encontramos diferentes formas de serviços materiais ou imateriais e, sejam quais forem, 

não se desvinculam da mercadoria, ora como valor de troca, ora como valor de uso. A 

diferença dependerá apenas da situação social no qual se encontram inseridas (setores 

públicos, privados, trabalho abstrato ou não) e da forma assumida pelo seu trabalho. 

Se a sociedade permanece capitalista, é porque permanece a relação social básica 

que a constitui: trabalho assalariado e capital; relação essa, obviamente, de 

classe, a que correspondem formas determinadas de apropriação social, a saber: 

salário, lucro ou juros e renda da terra. Essas formas são as manifestações 

econômicas das citadas relações, por meio das quais se dá a distribuição e a 

consequente apropriação privada do produto social gerado. O salário refere-se ao 

trabalho pago, isto é, à mais valia, da qual são expressões concretas. Enquanto 

aquele é apropriado pelo assalariado, estes são apropriados pelo capitalista e pelo 

proprietário fundiário, respectivamente. (Bertero, 1997, p. 16) 

Carone (1984), ao analisar a dialética marxista, parte de uma perspectiva na qual a 

sociedade é compreendida como totalidade histórica que vem sofrendo decorrentes 

modificações.  Segundo a autora, ante o pensamento marxista, o movimento da história é 

determinado por suas bases materiais e tais movimentos podem ser compreendidos a partir 

dos fatores econômicos que regem a vida social, são eles: a matéria, a técnica, as relações 

de trabalho e a produção. Os diferentes modos de produção são fatores determinantes para 

o desenvolvimento, a divisão do trabalho, a produção de bens materiais e o intelecto. Eles 

nos levam ao entendimento do que é a formação social para que possamos compreender a 

sociedade em sua realidade (Adorno , 1969/1986).  

Para Adorno (1969/1986), o sistema capitalista apesar de permanecer o mesmo em 

sua essência, assume formas e características diferentes conforme o tipo de sociedade. O 

modelo atual de sociedade ainda é o modelo econômico capitalista e financeiro, baseando-

se no modelo industrial. A cultura, a sociedade e a subjetividade humana continuam 

regidas pela lógica da propriedade privada e do lucro. As transformações sociais só 

acontecem quando há a substituição do elemento dominante dentro de determinada 

formação social, no qual muda-se o modo de produção, substituindo-o por outro modo de 

produção. Nesse processo, o autor expõe que uma mudança pode originar tanto um mundo 

melhor quanto a decadência deste, levando-o à barbárie. Ainda, segundo De Masi (2001), a 
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globalização é um dos principais fenômenos dominantes responsável pelo movimento 

crescente de integração e disseminação econômica, social, política e cultural do mundo, 

que movimenta o capital (mercado financeiro) e a cultura ideológica da sociedade atual. 

Conservam-se as leis de funcionamento do sistema, mantendo-o como o modo de produção 

dominante. 

1.3 CARREGANDO INFORMAÇÕES: COMPUTADOR E VIDEOSGAMES 

O subtítulo “Carregando informações”, diz do começo do jogo The Sims 3. Ao abrir 

o jogo, uma tela de carregamento traz informações que aparecem em forma de frases que 

oferecem dicas de jogo e levam o jogador à compreensão do que será apresentado no 

decorrer do jogo e quais as suas possibilidades de jogabilidade. 

Figura 1 - Inicializador do jogo The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

Os avanços tecnológicos proporcionados pela revolução na microeletrônica foram 

estimulados por necessidades de mercado. Com isso, novas máquinas mais potentes 

surgiram e estas abriram novos horizontes para o desenvolvimento em diversas áreas. Os 

jogos virtuais podem ser vistos como um coproduto desse desenvolvimento tecnológico, 

viabilizando a virtualização do ato de brincar. Assim, uma visão geral da história do 

desenvolvimento dos computadores eletrônicos, bem como uma breve compreensão de seu 

funcionamento e técnicas correlatas, serve de apoio para o entendimento do objeto de 

estudo deste trabalho. 

Um computador moderno, com base em Fonseca Filho (2007), é um dispositivo 

capaz de realizar operações lógicas e aritméticas, sendo constituído pela associação de 
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hardware e software. Hardware são componentes físicos que compõe o computador, ou 

seja, suas peças. E softwares são os programas e são eles que ditam ao hardware quais 

dados manipular e como operar. 

Falando na história dos computadores, conforme Fonseca Filho (2007), o primeiro 

computador eletrônico foi desenvolvido durante a segunda guerra mundial, em uma época 

em que cálculos de trajetória de mísseis cada vez mais requeriam precisão e agilidade. Esse 

computador, o ENIAC, era uma máquina de grandes proporções físicas dada a dimensão 

de seus componentes físicos e sua programação era realizada por meio de chaves e cabos. 

Ganhando visibilidade por conta de sua flexibilidade e potencial de processamento, mais 

investimentos começaram a surgir para a produção de computadores, principalmente para 

pesquisas científicas e aplicações militares. Essa grande aplicabilidade, inclusive, motivou 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a adquirir o UNIVAC, que fora 

utilizado no Censo de 1960 (Freire, 1993). 

Com o desenvolvimento tecnológico, os componentes presentes no hardware 

passaram por evoluções que os levaram à miniaturização e a melhor organização que, 

como consequência, aumentaram seu desempenho. Assim, como proposto pela famosa lei 

de Moore (Moore, 1965), esse avanço duplicaria o poder de processamento dos 

computadores a cada dezoito meses. Tudo isso, ao passar do tempo, viabilizou, entre outras 

coisas, a utilização de recursos gráficos cada vez mais elaborados e também a realização de 

operações matemáticas em menor tempo. 

Em paralelo a esse progresso da parte física do computador, o software também 

ganhou novas formas e possibilidades. Antes limitados a cálculos matemáticos aplicados à 

ciência ou engenharia, os softwares também sofreram uma revolução na sua base técnica e 

de aplicação. Uma das áreas que passaram a ser investigadas pela técnica trata do conceito 

de inteligência artificial, por meio do qual os softwares passariam a ter alguma capacidade 

cognitiva. E, do ponto de vista prático, os softwares ganharam novos mercados, como o de 

ferramentas para escritório (processamento de texto e planilhas eletrônicas, por exemplo), 

até outros mais sofisticados que emergiram da união de diversas técnicas, como os de 

telecomunicações e jogos virtuais (Aktas, 2014). 

Nesse contexto, as pesquisas sobre jogos, que abordam diversas áreas do 

conhecimento, também estão ligadas à computação (Björk, 2008). Não só os jogos 

desenvolvidos para consoles, mas também os que atualmente são feitos para computadores 
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pessoais, requerem um hardware cada vez mais sofisticado, além de profundo 

conhecimento de técnicas de programação para desenvolvê-los, como descreve Aktas 

(2014). Jogos dependem de grande capacidade de processamento para calcular as 

possibilidades de jogadas (ou movimentos) e também para “desenhar” e atualizar o 

resultado na tela (a parte gráfica). Com isso, o hardware deve ser capaz de manipular toda 

essa informação a tempo de dar uma resposta satisfatória para o jogador (dando uma 

sensação de realidade). Além disso, o jogo propriamente dito (o software), para ser 

desenvolvido, depende da capacidade do programador em transformar uma ideia em uma 

representação no computador. Para isso, por exemplo, são utilizadas técnicas de 

inteligência artificial para simular um comportamento “real” no jogo e, a parte gráfica é 

desenvolvida por meio de técnicas de computação gráfica. 

Assim, para Nareyek (2004), a inteligência artificial é vista como um dos 

componentes principais e mais complexos do desenvolvimento de jogos. As imagens 

interativas possuem um papel importante no jogo, fazendo com que o jogador se sinta 

imerso no game aderindo sua narrativa. A inteligência artificial permite que os 

personagens respondam a condições externas por eles mesmos, apesar da intervenção do 

jogador. Pode ser implementada de diferentes formas, isso é, o contexto que irá dizer como 

eu quero que o computador seja inteligente o suficiente para me dar uma resposta 

adequada. Com base em um conjunto de conhecimentos, as ações do programa (jogo) 

serão definidas. A inteligência artificial, segundo Cavazza (2000), pode ser representada 

por exemplo como um conjunto de regras, neste caso, os eventos que podem ocorrer no 

jogo. A partir dessas regras e potencialmente também de conhecimentos adquiridos pelo 

computador durante o jogo (como ações do jogador ou efeitos que o próprio computador 

sofreu), é possível que o computador calcule a melhor jogada possível para ser realizada. 

 Nesse sentido, a adequação da cultura lúdica ao desenvolvimento tecnológico 

impulsionado pelo modelo capitalista de consumo é bem representada pelo surgimento do 

mercado de jogos eletrônicos. Esses jogos representam um fenômeno cultural que vem se 

destacando no mercado global de entretenimento e mídia, devido a sua popularidade e o 

aumento crescente de vendas, influenciando assim a economia e a cultura. Pretende-se por 

meio do recorte sobre a história dos videogames e suas diferentes formas e fases, reter as 

informações necessárias para o desenrolar da pesquisa que aqui se propõe. A cronologia 
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apresentada no restante desta seção é baseada no documentário "A Era do Videogame" 

(Discovery Channel, 2007) e nos trabalhos de Kent (2001) e Mark (2008). 

O primeiro jogo de computador surgiu na década de 1950, como subproduto da 

tecnologia computadorizada da guerra fria. De acordo com Kent (2001), em 1958 William 

Higinbotham, físico que desenvolvia pesquisas militares em laboratório para os Estados 

Unidos, desenvolveu utilizando-se de um osciloscópio, um programa denominado Tennis 

for Two (tênis para dois). Representado por duas linhas rudimentares e uma bola, esse 

experimento, segundo o autor, foi a primeira experiência de entretenimento virtual, ainda 

que, este programa não tenha se expandido para além seu laboratório e que muitos não o 

considerem como videogame. 

Figura 2 - Jogo Tennis for Two 

 

Fonte: images.google.com 

A correlação entre o contexto da época e produção dos games é evidente, bem 

como a evolução dos mesmos. À medida que a tecnologia avança, diversificam-se as 

formas de utilização dos computadores, que ganham novas utilidades. Ainda na década de 

50 a rivalidade entre as duas superpotências (EUA e Rússia) permanecia, a competição 

transformou-se em corrida espacial com a criação de novas tecnologias, tais como, satélites 

artificiais para exploração e viagens tripuladas para o espaço. Em 1962 um estudante 

chamado Steve Russell, sob a influência da época, criou o jogo Spacewar representando 

uma guerra espacial com naves decolando que jogavam mísseis, uma contra a outra. 

Segundo Mark (2008), Spacewar era um jogo aberto ao público e as informações eram 

passadas de programador para programador, tornando-se inspiração para o 

desenvolvimento de outros jogos no futuro. Foi ele também que utilizou o primeiro 

controle para videogames: o joystick. 
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Figura 3 - Jogo Spacewar 

 

Fonte: images.google.com 

As décadas de 60 e 70 foram épocas conturbadas em que o mundo vivia no temor 

de um novo confronto militar impulsionado pela chamada Guerra Fria. A televisão era 

estática e fria, transmitindo somente notícias ruins principalmente sobre a Guerra do 

Vietnã. Neste mesmo cenário, Ralph Henry Baer, considerado o pai do videogame, 

revolucionou a história da televisão e dos jogos, pois ele criou o primeiro console caseiro: 

o Magnavox Odissey (Mark, 2008). A televisão que antes apenas transmitia as notícias 

passou a proporcionar aos indivíduos a possibilidade de manipulação e diversão 

(Discovery Channel, 2007), tornando o videogame uma mídia atraente especialmente aos 

olhos do público jovem. O primeiro simulador de jogos eletrônicos era uma caixa marrom 

multiuso com o total de sete jogos programados, jogos esses inspirados na guerra e em 

armas de fogo. 

Figura 4 - Primeiro videogame 

 

Fonte: images.google.com 
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Nolan Bushnell desenvolveu em 1971 o Computer Space, uma adaptação do 

Sparcewar que utilizava uma máquina alimentada por moedas, que passou a ser conhecida 

por fliperama. No entanto, para Mark (2008), foi sua outra criação, o Pong, que se tornou o 

primeiro grande sucesso dos videogames. Esse jogo, distribuído para o console Magnavox 

Odissey, era um simples ping pong com uma raquete batendo em uma bolinha a fim de se 

marcar pontos. 

Figura 5 - Pong 

 

Fonte: images.google.com 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão teve um grande avanço tecnológico, 

voltando o seu nicho para a eletrônica, com produção em massa. Em 1978, Tomohiro 

Nishikado, sob a influência do ambiente pós bomba atômica de Hiroshima, criou o jogo 

Space invaders, um jogo de alienígenas que surgem do céu atirando mísseis. O objetivo do 

jogo era se proteger e contra-atacar. Foi considerado o primeiro jogo a promover a fantasia 

no jogador, pelo fato de ter que imaginar monstros e combatê-los protegendo assim a 

humanidade. Space invaders já possuía ritmo e efeitos sonoros simples. O sucesso desse 

jogo no Japão foi tamanho que levou à escassez de moedas no país, forçando o governo a 

triplicar a produção de moedas de 100 ienes por conta do seu uso nos fliperamas (Kent, 

2001). 
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Figura 6 - Space invaders 

 

Fonte: images.google.com 

Após a febre do Space invaders o Japão lançou o jogo Pac-Man ou “come-come” 

que foi a sensação da década de 80, promovendo a mudança de cenário nos jogos. Pac-

Man um jogo colorido, delicado e com a elaboração do primeiro protagonista, dando um 

salto na narrativa dos jogos eletrônicos. A partir daí, designers e programadores de jogos 

passaram a criar personagens para que os jogadores pudessem se identificar. 

Figura 7 - Pac Man 

 

Fonte: images.google.com 

Assim, nesse contexto de avanço tecnológico, a indústria dos games foi se 

aprimorando. Houve a melhoria dos gráficos, computadores com maior capacidade de 

armazenamento e processamento, maior conectividade possibilitada pela internet e novos 

dispositivos para interação entre homem e o computador. 

A indústria do videogame deu um grande passo ao começar a se espelhar na mídia 

cinematográfica, trazendo para os jogos mais tecnologia, ação, efeitos visuais e sonoros. 
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Outro aspecto que revolucionou a história dos games foi a entrada da narrativa da história 

que possibilitou aos jogadores além de possuírem já um protagonista se envolverem com a 

sua história transmitindo-lhes mais emoção. 

Na década de 70, a Nintendo Company Limited, uma empresa japonesa fundada em 

1889 sob o nome de Marufuku Company, entra para o ramo de jogos eletrônicos obtendo 

grande sucesso e se tornando um grande símbolo mundial de videogames (Kent, 2001). 

Inspirados em mangás japoneses (forte componente cultural do Japão) e com grande 

deficiência em termos de gráficos computacionais que dificultavam a elaboração da 

narrativa e a qualidade da imagem, era preciso repensar a forma dos jogos. Com a ajuda de 

um artista que não era programador foi possível projetar o Donkey kong um jogo em que se 

tem que desviar de objetos que um gorila atira para chegar até o topo do nível e resgatar a 

princesa. Surgiu pela primeira vez o personagem Mario Bros, um encanador baixinho 

vestido com um macacão vermelho e que foi considerado o herói comum da época, 

atribuindo uma nova forma aos games. 

Figura 8 - Super Mario Bros 

 

Fonte: images.google.com 

No final da década de 70 e início de 80, houve um maior investimento na criação de 

minicomputadores, o que fez a indústria dos videogames começar a criar jogos para serem 

jogados neles deixando de lado os consoles. Os consoles ressurgiram anos mais tarde em 

1985 com a Nintendo estreando o jogo clássico Super Mario Bros, que foi um grande 

sucesso da época levando os jogos a outro nível, abrindo as portas para um novo mundo de 

fantasia. 
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No começo os games focavam em narrativas comuns, tais como, a “luta do bem 

contra o mal”, nas quais haviam heróis e vilões e por objetivo um resgate. Mario Bros 

representa bem esta época. Após algum tempo, na década de 90 surgiu o jogo Sonic, o 

porco espinho veloz mais conhecido no mundo dos videogames, passando a representar um 

caráter de rebeldia adolescente. Ele trouxe para as telas um novo personagem, um anti-

herói cujo objetivo era se sair bem visando somente suas necessidades. 

Figura 9 - Sonic 

 

Fonte: images.google.com 

As narrativas assim como os contextos permanecem em constantes mudanças. Na 

trajetória da história dos games, vimos que assim como a época os games vão se 

modificando e adquirindo determinadas formas. Um exemplo disso, segundo Mark (2008), 

é o jogo Leisure suit Larry, um jogo com conteúdo picante, produzido em 1987 para um 

público crescido que já não se interessava mais pelos conteúdos infantis dos games, 

fazendo a indústria dos videogames desenvolver novos enredos mais desejados para a 

época. Leisure suit Larry, representava um malandro cujo objetivo era seduzir mulheres 

bonitas. O jogo além da mudança na narrativa trouxe um novo cenário, mais realista, com 

pessoas e ações reais, questões mais maduras, com a representação de cidades, cassinos e 

bares. Isso contraria os cenários clássicos, como os medievais ou futuristas. O jogo passou 

a não ser apenas mais um brinquedo de criança. 
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Figura 10 - Leisure suit Larry 

 

Fonte: images.google.com 

No início do século XXI surgiu uma nova tendência no desenvolvimento de jogos: 

a inserção de elementos cotidianos, por meio dos quais alguns jogos em primeira pessoa 

passaram a representar uma virtualização de certos aspectos da realidade. Alguns desses 

jogos, inclusive, trouxeram mais violência para as telas. Após o evento trágico do dia 11 de 

setembro de 2001 com o ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center de 

Nova Iorque e ao Pentágono em Washington, houve um crescimento na produção de jogos 

de guerra (tiro, explosões, mortes etc.) (Discovery Channel, 2007). A indústria dos games 

passou a se inspirar nas atuais guerras da época, produzindo jogos militares ou com 

temática de guerra, simulando-as e projetando-as. Um exemplo vem da Guerra do Iraque, 

ocorrida em março de 2003, quando houve a invasão dos Estados Unidos daquele país. 

Esse acontecimento vem sendo representado em muitos dos games da época e permanece 

sendo representado até a presente data assim como os conflitos mais atuais. 

A vida real cada vez mais passou a ser reproduzida nas telas de um computador ou 

videogame. A tecnologia foi se tornando mais complexa proporcionando grandes 

transformações no universo dos games. Os jogos foram se aperfeiçoando com mais enredo, 

cenários elaborados, melhoria dos sons e dos gráficos e o aparecimento do estimulo à 

imaginação, ao raciocínio e à investigação. 

Ainda segundo a narrativa do documentário de Discovery Channel (2007), a mídia 

hollywoodiana vem, desde sempre, influenciando a indústria dos games. Um dos primeiros 

jogos que expressa bem essa relação é o GTA (Grand Theft Auto, ou o Grande Roubo de 

Carros) lançado no ano de 2001, um jogo de ação e mundo livre em terceira pessoa 
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fabricado pela empresa norte-americana Rockstar Games. No jogo o personagem (jogador) 

realiza missões para outros personagens fictícios instalados no game. O jogo aborda 

conteúdos que envolvem tráfico de drogas, violência, prostituição e roubos. Os cenários 

fictícios representam cidades norte-americanas, possui histórias geralmente cômicas e com 

forte tendência a temas relacionados à violência urbana. Os jogadores passam a viver em 

um submundo do crime organizado. O jogo transmite a ideia de uma suposta “liberdade” 

na qual é permitido fazer tudo e com facilidade, o que na realidade seria considerado um 

crime ou transgressão a regras. Um jogo com escolhas morais e com a proposta de oferecer 

ao público poder tentar o que talvez não pudesse ser feito na vida real 

Figura 11 - Grand Theft Auto (GTA) 

 

Fonte: images.google.com 

No século XXI, consoles como o Playstation e o Xbox (novos consoles) 

revolucionaram novamente a história dos games, com a sofisticação dos gráficos 

detalhados e de alta fidelidade, boas narrações, diálogos, trilha sonora, captura de 

movimentos, hiper-realismo e personagens quase humanos. 

Diante de um novo cenário pós-Guerra Fria, pós 11 de setembro, eis que surgem 

novas influências culturais e uma nova geração de pessoas com uma nova visão de mundo 

(Discovery Channel, 2007). Os games aparecem com uma nova proposta, a de transformar 

o jogador em “deus”, dando-lhe o poder de decisão, criação e transformação. Um dos 

primeiros jogos que apresentou essa proposta foi o jogo “Sim City”, criado por William 

Ralph Wright no final da década de 80 e início de 90; um jogo de regras simples com o 

objetivo de controlar um sistema global utilizando-se da teoria de causa e efeito, ou seja, 

no qual determinada ação levará o jogador a uma consequência específica, no qual o 
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resultado final dependerá das escolhas feitas pelo jogador no decorrer do jogo (Discovery 

Channel, 2007). 

Figura 12 - Sim City 

 

Fonte: images.google.com 

Peter Molyneux, sob a influência da nova política da época, dos problemas 

econômicos decorrentes do final da Guerra Fria, da queda do muro de Berlim, numa época 

em que a moralidade e a liberdade de expressão estavam em discussão, criou os jogos 

Populous em 1990 (Kent, 2001). Trata-se de um jogo em que o jogador optava por ser bom 

ou mal, dando vida aos personagens e utilizando seus poderes para determinadas ações que 

explorariam a própria ética do jogador. No Black & White, jogo posterior ao Populous com 

a mesma lógica, o jogador decide o que fazer com os poderes que o programador lhe 

concedeu. O jogador que irá decidir o curso moral que tomará no jogo. O jogo é 

representado por uma mão que é controlada pelo jogador, movimentando os personagens e 

o cenário. O jogador quem decidirá se suprirá as necessidades dos personagens fictícios, 

como por exemplo, alimentá-los ou jogá-los por um penhasco. O jogo apresenta ao jogador 

dois personagens representando dois lados da consciência, o lado negro e o lado branco, ou 

seja, o lado mal e o lado bom, sendo este o fator responsável pelo nome do jogo Black & 

White. Neste jogo já aparece a possibilidade de controlar os movimentos dos personagens e 

a escolha de uma personalidade e também conta com mecanismos de inteligência artificial, 

diferenciando-o dos primeiros games que só reagiam a um comando simples. A grande 

diferença encontra-se na interação do jogador com o sistema, no qual o personagem irá 

reagir ao que o jogador comanda inventando sua própria história e não somente ao que o 

programador programou. 
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Figura 13 - Jogo Black & White 

 

Fonte: images.google.com 

1.4 A REALIDADE NO GAME THE SIMS 3 

Jogos de simulação de vida artificial ou simulação de vida são jogos virtuais 

eletrônicos, em que é possível “brincar de viver”. Um jogador conectado a um computador 

ou videogame é capaz de criar um mundo próprio, com representação direta do seu 

cotidiano real. Nesse tipo de jogo aparentemente não há disputa, o jogador quem 

determinará o objetivo e como irá proceder no decorrer do jogo. Jogos virtuais de 

simulação proporcionam ao jogador um espaço virtual de envolvimento e interação, pelo 

seu imediatismo na aplicação, manipulação e pelas suas características e particularidades. 

Pode-se dizer que, nesse contexto, ele apresenta como objetividade histórica os elementos 

ideológicos e as contradições da sociedade industrial contemporânea (Horkheimer e 

Adorno, 1947/1985). 

O jogo The Sims (Os Sims), segundo o Terra Games1, é considerado como a série 

mais popular do mundo em termos de jogos eletrônicos de simulação de vida e a mais 

vendida na categoria de jogos para computador, proporcionando aos jogadores uma 

experiência offline. De acordo com Mark (2008), esse jogo foi criado pelo designer 

americano de jogos, William Ralph Wright (também criador do jogo Sim City). The Sims e 

suas versões são desenvolvidos pelas empresas de desenvolvimento e distribuição de jogos, 

Eletronic Arts (EA Games) e pela Maxis Software. 

                                                 
1 Terra games: <http://games.terra.com.br>. Acessado em: 03 de junho de 2014. 
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Willian Ralph Wright na trajetória de sua carreira passou pelo curso de arquitetura, 

engenharia mecânica e acabou por desenvolver pesquisas na área de entretenimento, 

robótica e jogos. Seu primeiro jogo lançado no ano de 1985, Raid On Bungeling Bay, 

tratava-se de um jogo de guerra, no qual um helicóptero sobrevoava arquipélagos, 

bombardeando-os. Na criação de mapas e terrenos para o determinado jogo, Wright optou 

por, em vez de um jogo de bombardeio e destruição, construir um jogo no qual se criavam 

cidades nesses terrenos, construindo casas, comércios, instituições etc. Assim, no final da 

década de 80, surgiu a ideia do jogo Sim City, um dos primeiros jogos de simulação a 

serem lançados, que obteve seu reconhecimento e expansão pelo público e está presente no 

“mundo dos games” até a presente data. “Sim City” foi o primeiro Sim da franquia a ser 

lançado. Após o jogo Sim City, Wright passou a ser reconhecido como desenvolvedor de 

“software toys”, em tradução, brinquedos ou jogos nos quais não há vencedor e nem 

perdedor. A ideia do jogo The Sims partiu de um projeto no qual Wright descrevia como 

“casa de bonecas” e no qual, em vez de construir cidades e administra-las, o foco estaria na 

simulação da vida e na interação e manipulação dos personagens do jogo (humanoides). 

Em sua fase inicial, o projeto chamava Home Tatics (táticas caseiras) e após sugestões foi 

decidido que iria se chamar The Sims. O projeto saiu do papel após sete anos de 

desenvolvimento e foi distribuído pela EA Games no dia primeiro de fevereiro do ano de 

2000 (Krüger e Cruz, 2009). 

O primeiro The Sims da franquia, lançado no ano 2000, é considerado o mais 

simples, apesar de usar combinações gráficas em 3D e 2D. As casas e os objetos são 

mostrados simetricamente. Nesta franquia é oferecida ao jogador a possibilidade de 

construir casas, mobiliá-las e controlar as necessidades dos Sims. Trouxe consigo um 

conjunto de sete expansões (vendidas à parte) permitindo acrescentar ao jogo novos 

objetos e ações. Quatro anos após o primeiro lançamento, em 17 de setembro de 2004, foi 

lançada a segunda franquia do jogo, o The Sims 2. Nesta série houve uma melhoria dos 

gráficos, novas atividades para os Sims e ambiente em 3D, tornando-o um pouco mais 

realístico. Trouxe como novidades, o “ciclo de vida” dos Sims, de recém-nascido à morte e 

a “aspiração” referindo-se aos desejos e medos específicos de cada Sims (o objetivo do 

jogo passou a ser a realização das aspirações). Trouxe novas atividades, como a “abertura 

do próprio negócio”, “fenômenos naturais”, possibilidades de personalização de objetos, 
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dentre outras. Oito expansões com diferentes coleções de objetos nasceram desta franquia, 

incluindo: “Aberto para negócios”, “Quatro estações”, “Vida Noturna” e “Tempo Livre”. 

Figura 14 - The Sims 1, 2 e 3 

 

Fonte: thesims.com 

A terceira franquia da série, o The Sims 3, objeto de estudo deste trabalho, foi 

lançada no Brasil em 5 de junho de 20092. O diferencial da série é o aplicativo “mundo 

aberto”, no qual a cidade e a vizinhança reaparecem com a possibilidade de serem 

exploradas livremente. Nas franquias anteriores é necessário processar o carregamento do 

jogo para que haja a troca de ambientes, deslocando um Sims de sua casa até o centro 

comercial, por exemplo. Já nesta franquia a cidade reaparece aberta sem a necessidade 

deste processamento. Os Sims possuem acesso livre para ir à cidade, passear pela 

vizinhança, ir até a casa de um vizinho. É permitido customizar um Sims totalmente 

personalizado, da maneira que o jogador imaginar, atribuindo-lhe “personalidade” através 

da escolha de cinco características que os tornará um Sims “único”. Todo conteúdo do jogo 

pode ser personalizado pelo jogador. The Sims 3 traz como inspiração a “liberdade” 

oferecendo possibilidades praticamente “infinitas” ou até mesmo inesperadas. 

Figura 15 - The Sims 3 - Vizinhança 

                                                 
2 De acordo com <http://www.thesims3.com/game/thesims3>. Acessado em 02 de abril de 2014. 
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Fonte: thesims.com 

Como exposto, a inteligência artificial é um dos componentes principais. As 

imagens interativas possuem um papel importante no jogo, fazendo com que o jogador se 

sinta imerso no game aderindo sua narrativa. A inteligência artificial permite que os 

personagens respondam a condições externas por eles mesmos, apesar da intervenção do 

jogador. 

O sucesso do jogo rendeu a EA Games mais de um bilhão de dólares após o seu 

lançamento com a venda de 16 milhões de cópias pelo mundo. Assim, a indústria dos 

videogames, de acordo com Krüger e Cruz (2009), tem um mercado bastante lucrativo. E, 

as novas tecnologias, trazendo a narrativa, a imersão no “mundo novo” e as experiências 

lúdicas fizeram a indústria dos videogames se diversificar em busca de mais consumidores. 

Segundo Patnaik e Sachin (2015), a desenvolvedora EA Games, devido suas fortes 

vendas digitais, incluindo softwares para PC e videogames, a empresa obteve lucro líquido 

de 395 milhões de dólares até o dia 31 de março de 2015 e sua receita cresceu 5,5%, para 

1,19 bilhão de dólares, dados estes, comparados a um ano atrás, ainda com expectativa de 

crescimento. 

O jogo é voltado para o público jovem que, segundo Krüger e Cruz (2002), é 

conhecido como Geração Y, um grupo de jovens do século XXI que possui um conjunto de 

características e hábitos próprios que, sob influência de uma época mediada pela mídia 

digital e pelos novos meios de comunicação e consumo, parece buscar o individualismo e o 

hedonismo imerso no autoprazer, no imediatismo e na procura por novidades e 

diversificação (distanciar-se da massa). 
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Além da proposta arquitetural, o game oferece aos jogadores uma inserção 

qualitativa, para além de criar cidades, no qual o jogador não controla somente o seu Sims, 

como também manipula e constrói cada fase do jogo, tomando suas próprias decisões. 

O The Sims 3 é composto por uma série de variáveis, dados e combinações 

diversificadas disponíveis para que os jogadores administrem e elaborem situações. Essas 

situações irão depender das possibilidades existentes na programação do jogo, como 

também, da imaginação e criação dos jogadores, sendo que as multinarrativas (sua 

principal característica) permitem inúmeras possibilidades e criações “próprias”, mas 

dentro das opções oferecidas pela programação. A interação com o jogo é feita pelo 

dispositivo de entrada que é o controle ou mouse, correspondendo a teclas ou botões 

específicos presentes tanto no computador quanto nos videogames que irão controlar os 

movimentos e ações dos Sims. 

Todos os componentes do jogo nos levam a crer que este foi influenciado pela 

cultura norte-americana, ao trazer em sua narrativa, elementos presentes no cotidiano 

americano. A começar pela representação de família, baseando-se na família de classe 

média americana, nos costumes e tradições, tais como, geografia, clima, economia, sistema 

universitário, pratos típicos, dentre outros aspectos. 

Para representar todo esse cenário, o jogo deve permitir a manipulação de 

diferentes componentes que determinam o nível de detalhamento gráfico do jogo. Nas 

“Configurações de Tela” define-se a resolução de vídeo que será utilizada pelo computador 

durante o jogo. Já as “Configurações de Detalhes” e “Vídeo e Desempenho” 

(recomendadas de acordo com a capacidade de processamento do computador) estão 

classificadas em “baixo”, “médio” e “alto” nível de ativação. Por exemplo, a opção 

“Detalhes dos Sims” dita que quanto mais alta a configuração ativada mais precisa e nítida 

será a imagem do Sims. De forma análoga também se define os cenários e demais efeitos 

visuais do jogo (Serafim, 2016). 

Em termos de qualidade visual e desempenho do The Sims 3, quanto maior a 

capacidade de processamento gráfico melhor será a definição e as resoluções do jogo. Ou 

seja, para que haja um bom desempenho, esta animação depende do hardware que o 

jogador estiver usando. Assim, um hardware ultrapassado ou de baixo custo/desempenho 

pode comprometer o impacto visual do jogo.  
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Interligando os componentes gráficos à lógica do capital, ao se considerar que bons 

processadores de jogos virtuais possuem um custo elevado, é possível dizer que o que 

“investe mais dinheiro” no jogo obtém um gráfico e um desempenho com qualidades 

superiores. 

Figura 16 - The Sims 3 - Realismo gráfico 

 

Fonte: images.google.com 

 Entretanto, os requisitos para este jogo são considerados relativamente baixos, em 

comparação a outros jogos virtuais para computadores. Como dito anteriormente, 

melhorias gráficas irão depender do investimento financeiro em equipamentos para os 

computadores executarem o jogo com um bom desempenho. Para aqueles que gostam do 

jogo The Sims 3 e possuem equipamentos mais modestos, conta-se com o modo “Tela de 

Configurações”, sendo este menu responsável por configurações nos níveis de gráficos. 

Com ele é possível atingir um equilíbrio entre a aparência (qualidade visual) e 

desempenho, adequando/configurando o jogo dentro das condições do computador a ser 

utilizado. Ao dar opções de diferentes gráficos, a produtora do jogo utilizou uma 

inteligente estratégia de mercado, possibilitando àqueles que tem hardware de vídeo de 

capacidade moderada ou baixa poder experimentar o jogo mesmo dentro de suas limitações 

técnicas. Isso acabou por promover a divulgação do produto e também uma maior adesão 

das pessoas ao jogo (Serafim, 2016). 
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Figura 17 - Configurações gráficas do jogo The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

Como o desenvolvimento tecnológico pôde servir como combustível para o 

aprimoramento dos jogos, as Tabelas 1 e 2 trazem um resumo da evolução de algumas 

características das três primeiras edições do The Sims3. Esse aprimoramento permite não 

apenas gráficos mais realísticos, como também uma lógica de jogo mais complexa. Ou 

seja, os personagens e ambientes passam a ter maior fidelidade gráfica com o real e 

também podem ser criados e/ou manipulados de forma que reflitam melhor a vida fora do 

jogo. 

A Tabela 1 compara em geral a evolução de alguns pontos que levam o jogador a 

um mundo virtual cada vez mais próximo do que diz respeito à vida. Isso vai desde o 

modelo de vizinhança, passando pelas etapas da vida (do nascimento à morte), vontades e 

medos. Já na Tabela 2 são retratadas algumas características da criação dos personagens, 

podendo elas representar de forma cada vez mais real a aparência real de um ser humano. 

Isso passa por modelos simples de formato de corpo no primeiro jogo até modelos mais 

elaborados no terceiro, que permitem definir melhor o estilo (como detalhes no cabelo) e 

também dar maior precisão na escolha da aparência do corpo (tom de pele e formato do 

corpo, por exemplo). 

                                                 
3 De acordo com <http://sims.wikia.com/wiki/Comparison_between_The_Sims_base_games>. Acessado em 

27 de dezembro de 2015. 
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Tabela 1 - Algumas diferenças de jogabilidade entre The Sims 1, 2 e 3 

The Sims 1 The Sims 2 The Sims 3 

Jogabilidade 

As vizinhanças são sempre a 

mesma pré-definida. 

Existem três diferentes 

vizinhanças pré-definidas. É 

possível também criar uma 

própria vizinha e adicioná-la 

ao jogo. 

Com o conceito de mundo 

aperto é possível explorar o 

mundo a sua volta. Existem 

três “mundos” pré-definidos. 

Os Sims possuem um ciclo 

de vida limitado: bebê, 

criança e adulto. No entanto, 

os bebês são meros objetos e 

não Sims propriamente dito. 

Possuem tempo de vida 

infinito. 

Existem seis estágios no 

ciclo de vida que vão de 

bebê a idoso. Envelhecem e 

eventualmente morrem. 

Similar ao The Sims 2, 

porém com a adição de um 

estágio adicional: o adulto 

jovem. Todos envelhecem, 

embora os parâmetros de 

envelhecimento sejam 

configuráveis. 

Existem seis diferentes 

habilidades e uma habilidade 

secreta. 

De forma similar ao primeiro 

jogo, mas em maior número: 

dez conhecidas e sete 

secretas. 

Novo aumento em número: 

14 conhecidas e 10 secretas. 

Sem aspirações (que 

determinam as vontades dos 

Sims). 

Existem cinco diferentes 

aspirações que vão de 

aspectos familiares à 

conhecimento, fortuna, 

popularidade e romances. 

As aspirações dão espaço a 

uma lista de possíveis 

desejos para a vida, ditados 

por traços de personalidade e 

“pontos de felicidade”. 

Os Sims não possuem 

vontades nem medos. 

Os Sims, exceto os bebês, 

possuem algumas vontades e 

medos. 

As vontades são substituídas 

por desejos e promessas. Os 

medos deixam de existir. 
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Tabela 2 - Algumas diferenças na criação de Sims entre The Sims 1, 2 e 3 

The Sims 1 The Sims 2 The Sims 3 

Criação dos Sims 

Todos os Sims possuem o 

mesmo sobrenome. 

Similar ao que acontece no 

primeiro jogo.  

Cada Sim pode ter um 

sobrenome diferente. 

A seleção da cabeça do Sim 

define não só seu formato, 

mas também cabelo, olhos e 

pêlos faciais. A cor da pele é 

escolhida entre três possíveis 

tons. 

A seleção da cabeça define 

apenas seu formato. Para 

cabelos, sobrancelhas 

existem quatro possíveis 

cores. Para a cor de pele 

também há quatro tons. 

Igual ao The Sims 2, no 

entanto certas porções do 

cabelo têm cores diferentes 

(raízes e pontas, por 

exemplo). As cores passam a 

ser compostas por meio de 

uma palheta de cores. O tom 

de pele também usa uma 

palheta.  Além disso, a pele 

pode assumir tons não 

naturais, como vermelho, 

verde ou azul. 

O formato do corpo é ditado 

pelas roupas que são 

escolhidas. 

O Sim pode estar no peso 

ideal, abaixo ou acima. 

Diferentes opções permitem 

ao jogador selecionar 

características individuais do 

corpo, como músculos, 

gordura, peito.  

 

A cada versão do The Sims 3 a realidade se tornava mais próxima, pelo menos em 

superfície. Essa capacidade de reprodução gráfica que torna difícil distinguir a rua da 

realidade do game. 
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Figura 18 -  Evolução gráfica da série The Sims 

 

Fonte: images.google.com 

Assim, como pôde ser visto, o gráfico do jogo em seus diferentes níveis nos leva a 

um passeio de encanto, o mundo perfeito, onde não há miséria, não há poluição, o 

ambiente é lindo, verde, cercado pela natureza, onde os Sims vivem felizes. Mundo ideal? 

Seria está a proposta do jogo, a vida não estaria tão acessível assim? Devemos comprar, 

consumir para construir a base para podermos viver? A discussão sobre o “Modo Compra” 

será um dos focos do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – MODO COMPRA: PLUMBOBS COMO SUJEITOS 

DO COMPRAR O VAZIO 
 

Em um primeiro momento, faz-se necessária a definição do termo “Plumbobs” 

utilizado no título deste capítulo. “Plumbobs”, segundo o jogo The Sims 3, são robôs 

introduzidos no jogo pela expansão “The Sims 3 no futuro”. Diferentes de qualquer outro 

ser, os “Plumbobs” são seres totalmente robóticos, que logo ao serem criados necessitam 

de um chip de traço para interagirem com os outros Sims. Esses chips determinaram como 

e qual será a função do robô. 

Figura 19 -  Exemplo das definições dos Plumbobs no The Sims 3 

 
Fonte: images.google.com 

Este capítulo discorre sobre o rebaixamento das capacidades sensíveis e 

intelectuais, na medida em que o indivíduo não consegue mais experimentar o mundo ao 

seu redor. Sem a experiência não há razão. A experiência é o que promove o contato com a 

realidade. Como justificativa de adesão a essa situação problemática (sofrimento, mal-

estar), a ideologia atua no sentido da adesão daqueles que sofrem ao que faz sofrer. 

Atualmente é a indústria cultural que cumpre tal papel (lógica do sacrifício tomada como 

modo de vida). Isso tem o seu ápice na racionalidade técnica que se manifesta como a 

lógica do sacrifício do mundo do trabalho, que por sua vez retorna a forma mercadoria.  
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2.1 FORMAÇÃO, IDEOLOGIA E INDÚSTRIA CULTURAL  

Esta seção pretende especificar o processo de individuação em meio a indústria 

cultural. Trataremos do conceito de indústria cultural e dos prejuízos à formação. 

Visto que a contemporaneidade se caracteriza pela exacerbação dos dispositivos 

tecnológicos, surgem a cada dia novos campos para a aplicação tecnológica, ampliam-se as 

tecnologias da informação, as telecomunicações e o uso de microcomputadores. As 

pessoas estão diretamente ligadas aos mais diversos objetos tecnológicos, portanto, a 

influência desses objetos na vida real tornou-se evidente. É a partir da apropriação dos 

fenômenos externos, da cultura material e intelectual que o homem se torna homem. Se o 

existir humano depende da qualidade dos objetos e das mediações, pergunta-se: qual a 

qualidade oferecida pela tecnologia contemporânea? Essa indagação/discussão considera o 

jogo The Sims 3 como um bem cultural, mas que por ser também um produto do sistema 

capitalista, na mediação forma-mercadoria, pode apresentar impasses à individuação. 

Freud (1930[29]/2006) em sua obra “O mal-estar na civilização”, concentra-se na 

sociedade e suas relações conflitantes, entre as pulsões e a civilização. Para o autor, as 

raízes da infelicidade humana encontram-se na civilização onde o ser humano se vê 

obrigado a oprimir os seus instintos em função de uma vida em sociedade. Ao retratar 

sobre o sofrimento, Freud aponta três direções para este: o corpo em sua decadência, o 

mundo externo, sob as forças da natureza (as catástrofes) e por fim as relações humanas. 

Nas palavras do autor: 

Contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa mais 

imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras pessoas. A 

felicidade passível de ser conseguida através desse método é, como vemos, a 

felicidade da quietude. Contra o temível mundo externo, só podemos defender-

nos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos solucionar a tarefa por 

nós mesmos. (Freud, 1930[29]/2006, p. 85) 

O individualismo, partindo das formulações freudianas, poderia ser compreendido 

como um mecanismo de defesa, a fuga do indivíduo contra o mal-estar proveniente de suas 

relações sociais. Podemos indicar também, com base nos autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, a solicitação de configurações psicológicas específicas pela ideologia de uma 

sociedade que se opõe à individuação. 

(...) as ideologias mais recentes são apenas reprises das mais antigas, que se 

estendem tanto mais aquém das ideologias anteriormente conhecidas quanto 

mais o desenvolvimento da sociedade de classes desmente as ideologias 

anteriormente sancionadas. A irracionalidade tão invocada do sacrifício exprime 

simplesmente o fato de que a prática dos sacrifícios sobreviveu à sua própria 
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necessidade racional, que já constituída uma inverdade, isto é, já é particular. É 

dessa separação entre racionalidade e a irracionalidade do sacrifício que a astúcia 

se utiliza. (Adorno e Horkheimer, 1947/1985, p. 53) 

Também nesse sentido, a apropriação do conceito de indústria cultural é de grande 

importância para pensar os jogos de simulação de vida e consequentemente o The Sims 3. 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) apresentam em sua obra, “Dialética do 

Esclarecimento”, o conceito de indústria cultural considerado, pelos autores, como um 

sistema organizado de cima para baixo que envolve os meios de comunicação (produtos 

culturais) interativos que atingem a um grande número de indivíduos, em prol do giro e 

lucro do capital. Os bens culturais apresentam-se sem nenhum conteúdo inovador ou 

artístico. A cultura massificada “liquida a arte” sobrepondo valores e autonomias, e o valor 

humano passa a ser submetido a interesses individuais ou coletivos, mas essencialmente 

econômicos. O consumismo cresce e a indústria cultural se fortalece. O indivíduo se vê a 

mercê desta indústria, seja nos aspectos do entretenimento ou da criação, submetendo-se a 

condição de mero consumidor. Para os autores, a indústria cultural, funciona como um 

mecanismo ideológico de controle, esquematizando e determinando comportamentos: 

manter o controle é essencial para a manutenção do sistema capitalista. 

(...) a “indústria cultural” mostra a regressão do esclarecimento à ideologia, que 

encontra no cinema e no rádio sua expressão mais influente. O esclarecimento 

consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e na técnica de produção e difusão. 

Em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se esgota na 

idolatria daquilo que existe e do poder pelo qual a técnica é controlada. 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 15) 

Com relação aos produtos direcionados para a diversão, assim como os jogos 

eletrônicos, pode-se dizer que a mediação pela diversão atua como um mecanismo eficaz. 

Na atual sociedade mecanicista, os jogos eletrônicos, em uma perspectiva crítica, são 

vistos como bens culturais, que trazem em sua proposta comercial o lazer e entretenimento, 

o “tempo livre”, o não pensar, o afastamento da realidade. Para Crochík (2010, p. 35-36): 

O fortalecimento da “realidade virtual”, não imediata, indica que a identificação 

não é mais com o próximo, mas com a aparência que surge fora do alcance da 

percepção da realidade. A cultura para ser transmitida pode dispensar seus 

representantes de “carne e osso”, pode dispensar a identificação com o que é de 

fato existente, substituindo-o pela aparência, pelo que pode ser simulado: a 

simulação do homem substitui o homem real, o que dificulta a identificação com 

a autoridade, que além da possibilidade de tornar o indivíduo autoritário, também 

é propícia para o fortalecimento da individuação. 

Outra característica dos produtos culturais é que eles passam por um processo de 

formalização, podendo ter o seu conteúdo rebaixado, de acordo com Horkheimer e Adorno 
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(1947/1985), ao distanciar-se da vida a forma passa a ser falsa e enganosa. Para os teóricos 

críticos, a sociedade tal qual se apresenta é diferente de tal qual ela é, sendo assim, tais 

produtos ao serem padronizados, perdem o seu valor material e sua espontaneidade, ao dar 

forma, ordenar, conceituar o real, perde-se o particular. 

Para Horkheimer e Adorno (1956/1973), com base em Hegel e Marx, a experiência 

individual é mediada por uma experiência histórica, na qual o subjetivo é decorrente do 

objetivo. O indivíduo apropria-se da cultura de sua época, gradativamente mudam-se os 

cenários, a sociedade e, com isso, os contornos da particularidade. Para os autores, com 

relação ao conceito de papéis sociais: 

A definição do homem como pessoa implica que, no âmbito das condições 

sociais em que vive e antes de ter consciência de si, o homem deve sempre 

representar determinados papéis como semelhante de outros. Em consequência 

desses papéis e em relação com os seus semelhantes, ele é o que é: filho de uma 

mãe, aluno de um professor, membro de uma tribo, praticante de uma profissão. 

Assim, essas relações não são, para ele, algo extrínseco mas relações em que se 

determina a seu próprio respeito, como filho, aluno ou o que for. Quem quisesse 

prescindir desse caráter funcional da pessoa, para procurar em cada um o seu 

significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo puro, em sua 

singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência sumamente 

abstrato que, por seu turno, adquiriria significado em relação ao contexto social, 

entendido como princípio abstrato da unidade da sociedade. (Horkheimer & 

Adorno, 1956/1973, p. 48) 

Diante de uma cultura racional tecnológica, que sob a égide do capital normatiza a 

sociedade a um ritmo de uma razão estabelecida pela serventia e utilidade, a tecnologia 

passou a ter um significado expressivo na vida dos indivíduos, ligando-se intimamente a 

eles. A razão técnica que adequa meios e fins promove a perda da condição humana. 

Aquilo que deveria ser uma relação dialética entre as particularidades e a totalidade resulta 

na promoção da individualização. 

Crochík (2007, p. 176) descreve a construção do indivíduo devido às exigências do 

meio, no qual a adaptação deste se deve à adesão a ideologias impostas como regras e 

normas sociais; para o autor, a razão parece ter sido reduzida ao pensamento técnico. Para 

Horkheimer e Adorno (1956/1973), ideologia é um produto espiritual que surge do 

processo social, da base material, com pretensão à autonomia. Segundo os autores, tais 

princípios ideológicos se desenvolvem ao longo da história da humanidade. Como a 

sociedade, o conceito de ideologia é temporal, ainda que seu propósito seja a prática 

imutável das coisas. Nas palavras dos autores: 

Não só a autonomia, mas a própria condição dos produtos espirituais de se 

tornarem autônomos são pensados, com o nome de “Ideologia”, em uníssono 
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com o movimento histórico real da sociedade. E nesta se desenvolve os produtos 

ideológicos e suas funções. Atribui-se-lhes uma utilidade, desejada ou não, a 

respeito dos interesses particulares. (Horkheimer & Adorno 1956/1973 p.184) 

O capitalismo é uma forma histórica caracterizada por organizar toda sociedade em 

torno do mercado. Esse sistema divide a sociedade em duas classes ligadas a posições 

estruturalmente diferenciadas. Uma pequena parte possui o domínio das atividades de 

produção, o domínio da técnica. A outra parte, o proletariado, se vê obrigado a vender sua 

força de trabalho em troca de um salário para a sua sobrevivência. Sendo assim, a 

construção das ideias permanece reservada nas mãos de alguns poucos burgueses astutos 

que governam o estado a fim de assegurar a ordem por eles desejada e que são transferidas 

de modo a vir a construir uma pseudoconsciência. O mercado permanece como o centro da 

sociedade, convergindo toda atividade de produção e reprodução social pela lógica da 

troca. Todos os valores e crenças são subordinados ao capitalismo e, para isso, os 

comportamentos necessitam ser previsíveis. Para garantir sua previsibilidade e incentivar o 

consumo, o capitalismo conta com a indústria cultural, principalmente com os meios 

midiáticos. A produção artística e cultural é moldada de acordo com os padrões comerciais 

e, sendo assim, tais conteúdos perdem seu valor enquanto conhecimento, resumindo-se 

apenas à produção na inversão de meios e fins. 

Sobre a ideologia liberal, que se apresenta como uma meia mentira e uma meia 

verdade, os teóricos críticos Horkheimer e Adorno (1956/1973) indicam: 

As ideologias verdadeiras e próprias convertem-se em peseudo-ideologias 

apenas na relação em que se situam a respeito da própria realidade. Elas podem 

ser verdadeiras “em si”, como o são as ideias de liberdade, humanidade e justiça, 

mas não verdadeiras quando tem a presunção de já estarem realizadas. 

(1956/1973, p. 199) 

Segundo Crochík (2007), um aspecto importante da formação cultural ocorre 

quando o indivíduo, ao perceber determinado objeto, projeta nele uma ideia conceituando-

o, tornando-o próprio e posteriormente transformando-o. Esse processo se daria por meio 

da experiência, pois somente com ela o indivíduo conseguiria diferenciar as ideias que 

formulou sobre o objeto do que ele realmente é. Assim, se teria acesso ao conhecimento e 

se apropriaria dos bens culturais diferenciando-se e formando-se como sujeito consciente. 

A ideologia representa a inversão desse processo, no qual ao invés de experimentar o 

objeto, projeta-se uma ideia que se tem deste, limitando-se a ela: e essa seria a base quer 

do idealismo quer da paranoia (Crochík, 2007, p. 178). A ideologia possui outra face, 

além de limitar o sujeito a uma ideia da realidade, possui um caráter fetichista, ou seja, a 
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falsificação da percepção ou ocultação, inversão de meios e fins. Com o empobrecimento 

das relações, as vontades passam a ser manipuladas e controladas pelo universo das 

mercadorias e as pessoas passam a ser mediadas por coisas, em uma relação imediata que 

se dá apenas pela aparência do que é produzido pela sociedade. As coisas ganham 

autonomia ao mesmo tempo em que as pessoas se ausentam desta (anulação do sujeito). A 

ideologia acaba por impedir o progresso do conhecimento e o progresso humano, sendo o 

conhecimento a chave para a realização da promessa de emancipação. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973), dentro de um sistema capitalista a 

ideologia surge como “formadora de opinião”, como uma forma de justificar um problema 

da realidade. Na contemporaneidade, não mais como na ideologia liberal, esta aparece 

como uma mentira cínica, cujo objetivo é falsificar ou justificar uma situação problemática 

que está muito mais próxima da consciência, na tentativa de encobrir as contradições 

sociais levando à conformação da consciência com a realidade transparente e promovendo, 

mesmo que indiretamente, a violência e a dominação. 

A ideia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, 

sem dúvida, jamais pretendeu ser. Não somente os homens caem no logro, como 

se diz, desde que isso lhes dê uma satisfação por mais fugaz que seja, como 

também desejam essa impostura que eles próprios entrevêem; esforçam-se por 

fecharem os olhos e aprovam, numa espécie de autodesprezo, aquilo que lhes 

ocorre e do qual sabem por que é fabricado. Sem o confessar, pressentem que 

suas vidas se lhes tornam intoleráveis tão logo não mais se agarram a satisfações 

que, na realidade, não o são. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 96) 

O homem moderno vive hoje em um mundo “politicamente correto” recheado de 

cinismo e transparência, compactuados com um “não querer ver, vendo”. Os homens 

adaptam-se a essa mentira, mas, ao mesmo tempo, enxergam através de seu manto 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 203). A ideologia que antes simularia uma possível 

autonomia, hoje a elimina por completo em nome de uma pretensa retidão moral e 

“conforto”. Com a ausência do domínio do pensamento, surge a perda da força. 

A ideologia já não é um envoltório, mas a própria imagem ameaçadora do 

mundo. Não só pelas suas interligações com a propaganda, mas também pela sua 

própria configuração, converte-se em terror. Entretanto, precisamente porque a 

ideologia e a realidade correm uma para a outra; porque a realidade dada, à falta 

de outra ideologia mais convincente, converte-se em ideologia de sim mesma, 

bastaria ao espírito onipotente, quase sem sacrifício algum. Mas esse esforço 

parece ser o mais custoso de todos (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 203). 

O jogo The Sims 3 traz, em certo sentido, uma proposta de personalização. É 

possível personalizar todo o conteúdo presente no jogo, desde os Sims, as casas e até 

mesmo os lotes comunitários. A proposta comercial é deixar o jogo “a sua maneira”. 



Formação cultural e os jogos de simulação de vida: impasses à individuação na contemporaneidade 
Bárbara Almeida Oliveira – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

45 | 

Podemos indicar que, ideologicamente, o propósito do The Sims 3, na categoria “um 

mundo moderno”, segundo o conceito de ideologia de Horkheimer e Adorno (1956/1973, 

p. 202) é converter-te naquilo que és. Ou seja, mesmo a indústria cultural reproduzindo 

uma condição de vida já existente através de um videogame, oferece um tipo de “felicidade 

aberta” para camuflar mesmo que diretamente a imagem da ameaça irremediável de um 

cotidiano real. 

2.2 SOCIEDADE ADMINISTRADA E O DESAPARECIMENTO DO SUJEITO 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) estabelecem uma crítica ao progresso que traz 

consigo a regressão. Para os autores frankfurtianos diante do mais alto desenvolvimento 

tecnológico, o culto à técnica e à razão (esta, também como elemento de conformidade 

social), ao invés de promover um avanço social buscando cumprir a promessa de liberdade 

e de segurança acabou por alastrar a dominação, tornando a sociedade em sua forma de 

organização mais repressora e totalitária, aprisionando assim os indivíduos. Para a 

manutenção de suas normas, o sistema capitalista exige a racionalização em busca de um 

mundo previsível e controlado pelos modos de produção, contradizendo o bem-estar 

ofertado e originando a irracionalidade da inversão meios e fins.  

Para Horkheimer e Adorno (1947/1985) existe um processo histórico de 

formalização do pensamento e do conhecimento. A ciência passa a fornecer um 

conhecimento formalizado levando os indivíduos apenas a entendimentos funcionais. A 

formalização é um processo que controla não só a natureza como também os homens. Ao 

produzir “verdades”, a ciência busca a garantia de uma ordem objetiva de caráter social 

determinante que, supostamente, libertaria os homens das incertezas do mundo. É possível 

reconhecer a sociedade como dotada de totalidade histórica, porém, a cientificidade leva o 

pensamento técnico, ao desconsiderar as marcas da história, impede o reconhecimento do 

progresso do conhecimento como progresso humano. O indivíduo se integra ao sistema e 

neutraliza o elemento de resistência e negação, reafirmando a lógica do capital. Desta 

forma, distancia-se cada vez mais da promessa de emancipação, possível somente por meio 

das inversões contidas nas representações imediatas presentes no corpo social. 

A sociedade ludibria o homem de ciência com as supostas exigências concretas 

que lhe impõe, nega-lhe o tempo e a independência necessários à meditação e 

restringe o seu horizonte a fenômenos exteriores. O aspecto político dessa 

tendência consiste num conformismo regressivo. (Horkheimer & Adorno, 

1956/1973, p. 18) 
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A orientação quando reduzida e colada em uma única imagem (seja política, 

religiosa ou histórica) torna-se, na verdade, desorientação e, posteriormente, deformação 

que se espalha em todos os âmbitos da vida. Com o pensamento automático, o homem se 

rende mais facilmente à reificação imposta pela lógica do mercado. Ao vedar a apropriação 

da cultura e impedir que a sensação e a percepção se articulem, o homem não consegue 

mais pensar, colocando-se à mercê da barbárie. 

O homem nasce somente com o potencial de se tornar humano, porém, este 

potencial só consegue se realizar através das relações mútuas e da apropriação cultural. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1956/1973, p. 47), mesmos antes de ser indivíduo o 

homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os outros antes de se referir 

explicitamente ao eu; é um momento das relações em que vive, antes de poder chegar, 

finalmente, à autodeterminação. A formação cultural se dá pelo acesso aos bens culturais, 

possível somente pela mediação do “outro”, passagem na qual apropriamos os elementos 

culturais constituídos no tempo para que depois possamos nos tornar indivíduos. Em 

termos de qualidade das relações, essas deveriam ser dinâmicas, porém vem sendo 

paralisadas. A racionalidade técnica ao percorrer por todas as instâncias intermediárias de 

mediação vem proporcionando uma passagem com menor número de camadas de 

resistência e de liberdade. Os elementos culturais oferecidos à formação passam a ser 

empobrecidos, impedindo a experiência. Tais mediações podem levar a uma falsa 

apropriação que por consequência leva a uma formação danificada. 

Para Franciscatti (2004), com relação aos autores frankfurtianos, o que faz com que 

historicamente os homens se modifiquem e adaptem-se à cultura é a relação perpassada 

pelo medo. A cultura, como natureza transformada, contém as promessas de satisfação e de 

proteção, a garantia aos homens sua existência. Porém, a promessa da cultura não se 

realiza e a possibilidade de formação declina envolvida no que causa sofrimento aos 

homens.  Na tentativa de obter segurança e satisfação, a humanidade abre mão de uma 

parte da felicidade. O medo leva à repressão de determinadas pulsões. Para a autora, as 

promessas de segurança e felicidade na contemporaneidade encontram-se possíveis 

também devido ao avanço tecnológico, bastando ao processo de individuação libertar-se 

das amarras da autoconservação estrita e das repressões pulsionais que mantêm a 

heteronomia – movimento de superação dos obstáculos objetivos e subjetivos à formação 

cultural. Tornar a sociedade mais justa e mais enriquecida, estimula um processo de 
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diferenciação, a formação do indivíduo. Entretanto, nas condições que seguem como 

opressão, as pessoas ainda vivem sob constante e intensa ameaça e estão pressionadas e 

submetidas a renúncias infundadas, proclamadas em nome de uma adaptação anacrônica. 

Perpetua-se, com isso, a dominação como forma de vida (Franciscatti, 2004, p. 110). 

Para Crochík, (2000), com relação às tentativas de libertação, o autor diz que ao 

excitar a agressividade e a sexualidade e ao mesmo tempo reprimi-las pode-se levar os 

homens à barbárie. O sacrifício em prol do capital leva a humanidade a uma regressão 

psíquica. Nas palavras de Adorno em seu texto Educação contra a barbárie (1968/1995, p. 

155):  

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do 

mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um 

modo peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não 

apenas por terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos 

termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se 

encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na 

terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda 

mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência 

imanente que a caracteriza.  

Dentro de uma cultura estática, classificatória e administrativa, não há lugar para a 

autonomia, esta é domesticada pelo sistema. A obediência em troca da proteção torna-se a 

marca registrada da atividade industrial. A rebeldia contra o sistema resulta em desamparo 

e em destruição. Segundo Horkheimer e Adorno (1947/1985, p. 123), devido às exigências 

de adaptação social, só sobrevive quem a ela integra-se. Para Franciscatti (2004, p. 113), 

(...) discutir sobre as possibilidades de realização do indivíduo sem criticar as condições 

de organização da sociedade e as bases de produção e distribuição de seus bens é 

conservar e propagar a violência. Bases que encontram, historicamente, seu protótipo em 

tempos bem remotos. 

2.3 A IDEOLOGIA DA RACIONALIDADE TECNOLÓGICA COMO LÓGICA DO 

SACRIFÍCIO 

Por trabalho, podemos entender como a capacidade racional do homem em 

transformar a natureza para a promoção de sua subsistência. Nesse sentido, o trabalho 

objetiva a transformação da natureza e, ao agir nesse processo, o homem se transforma. 

Para Arendt (2010), na Grécia clássica o trabalho voltado para a sobrevivência era 

desvalorizado e compreendido como fonte de tortura e esforço, salvo que o termo “labor” 

denominava o esforço físico e pesado voltado para a sobrevivência. Ao invés de 
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“dignificar” o homem, o trabalho o “degradava”. De forma hierárquica, as condições de 

trabalho eram destinadas a classes, sendo o labor estendido aos mais pobres. Já a poiesis 

como produção criativa e práxis como a atividade intelectual eram direcionadas às classes 

mais ricas. O trabalho desde os primórdios encontra-se diretamente relacionado com as 

posições sociais presentes em cada época. Escravos da antiguidade, servos da idade média, 

operários das primeiras revoluções industriais, unidos em virtude da produção e 

autoconservação da espécie.  

O deus supremo entre os deuses surgiu com esse modo civil, onde o rei, como 

chefe da nossa nobreza armada, mantém os subjulgados presos à terra, enquanto 

os médicos, adivinhos, artesões e comerciantes se ocupam do intercâmbio social. 

Com o fim do nomadismo, a ordem social foi instaurada sobre a base da 

propriedade fixa. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 24) 

As formas de produção assim como as interações sociais, no século XVIII, 

transformaram-se em relações sociais de produção, visto que o trabalho passou a ser 

compreendido como produção e acumulação de riquezas. Com o surgimento das indústrias, 

o trabalho não é visto como “degradante”, assim como compreendido na Grécia clássica, 

mas após o século XVIII também não é mais produzido em forma de poieses. Marx 

(1867/1996), ao descrever o modo capitalista de produção, analisa uma sociedade dividida 

em duas classes: a burguesia (indústrias/propriedades privada) e o proletariado (o 

trabalhador). A propósito dessa divisão e da expropriação da força de trabalho, Marx 

elaborou o conceito de “mais valia”. Na “mais valia”, o trabalho passa a ser excedente e o 

burguês acumula capital acrescido do trabalhador, ou seja, a diferença entre o que o 

trabalhador recebe e o que ele produz no final de um dado período. 

Ao vender sua força de trabalho e ao voltar-se apenas para uma parte da produção 

em prol da indústria, o homem limitou-se a uma condição simples. A automação dos 

serviços e a concorrência entre o proletariado propagaram a alienação do homem frente ao 

seu processo de produção. Com o trabalho do proletariado há um acréscimo de riquezas e 

poder político à burguesia. Já para o trabalhador resulta em mais atividades, menos tempo 

livre e mais dificuldades. Não superando a condição de servos da antiguidade, o 

trabalhador torna-se mercadoria do seu senhor, negando assim a liberdade e a dignidade.  

A Revolução Industrial parece ter exacerbado o conflito entre o capital e o 

trabalho, talvez por terem surgido formas de produção mais intensivas no uso de 

capital (máquinas, recursos naturais etc.) do que no passado ou talvez, também, 

porque as esperanças de uma divisão mais justa e de uma ordem social mais 

democrática foram derrubadas. (Piketty, 2014, p. 45) 
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Do ponto de vista econômico, segundo Piketty (2014), a razão entre a receita do 

capital, ou seja, bens acumulados, e a taxa de crescimento econômico constitui um 

parâmetro para a medição da desigualdade. Esse crescimento pode ser visto dado pelo 

progresso tecnológico e pela população trabalhadora, e seu declínio tende a levar a uma 

redução no acúmulo de capital. Porém, segundo o autor, a substituição de trabalhadores por 

máquinas (ou trabalho por capital), aliada a um baixo crescimento econômico, faz com que 

a diminuição do acúmulo de capital seja mais lenta que a do crescimento da economia, 

levando a uma razão elevada entre eles. E com um crescimento do capital 

proporcionalmente maior ao da economia, é possível que haja reinvestimento, garantindo 

um acúmulo cada vez maior de retornos desse capital, o que leva à riqueza. Com isso, tem-

se que a disparidade entre a receita do capital e a renda do trabalho é um parâmetro para 

medição de desigualdade. 

Com o menor crescimento econômico, o estado necessita recolher mais dos setores 

mais produtivos, a fim de manter suas despesas. No entanto, os esforços para manter a 

produção tendem a um limite que culmina com a queda na capacidade de trabalho e 

contribuição da parcela mais produtiva da sociedade. A partir desse limite, suprime-se a 

obtenção de capital e o estado entra em estagnação econômica. A título de exemplo, esse 

cenário, de acordo com De Castro (2014), representa a realidade brasileira e suas políticas 

sociais. E, relacionando-se com a proposta de Piketty (2014), o Brasil vive um momento de 

crescimento da desigualdade ditado pelo baixo crescimento econômico, no qual a renda do 

trabalho é revertida em grande parte para o estado, enquanto a receita do capital já 

existente continua a manter seus detentores em ascensão. 

A contemporaneidade não está longe da escravidão. Em uma sociedade de alto 

desenvolvimento tecnológico, a construção do mundo permanece sob o trabalho alienado. 

A tecnologia progrediu, mas não podemos dizer o mesmo dos homens. Como sugere 

Marcuse (1955/1999), o mundo já possui o suficiente para o progresso dos indivíduos, mas 

estes permanecem ocultados em meio às formas opressivas de mistificações da realidade 

que não pensa no indivíduo e sim no progresso do capital. O que se espera da classe 

operária é o reconhecimento de sua escravidão e o grito de alforria, porém, eles aceitam 

essa condição sem discutir a vida. Em meio a uma amnesia e insegurança, perdem espaço 

para o totalitarismo. O mundo torna-se sórdido diante da miséria espiritual do modo de 

produção dominante. 
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(...) a satisfação predominante das necessidades humanas básicas (mais 

primitivas no primeiro estágio), tanto sexuais como sociais: alimento, 

alojamento, vestuário, lazer. Essa satisfação seria (e este é o ponto importante), 

sem labuta – isto é, sem o domínio do trabalho alienado sobre a existência 

humana. Nas condições primitivas, a alienação ainda não se revelou, por causa 

do caráter primitivo das próprias necessidades, a caráter rudimentar (pessoal ou 

sexual) da divisão do trabalho, e a ausência de uma especialização de funções 

institucionalizadas e hierárquicas. (Marcuse, 1955/1999, p. 141) 

A ferramenta da cultura mercantil, como discutido por Horkheimer e Adorno 

(1947/1985), é a racionalização do mundo, que leva a unificação do espaço objetivo e 

subjetivo. Essa racionalização materializada em forma de muros e grades reflete na vida 

moderna com o aprisionamento do sujeito frente à produção e à verdade. 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, a qual pelas 

suas características satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A 

natureza dessas necessidades, se elas originam do estômago ou da fantasia não 

altera nada da coisa. Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz a 

necessidade humana, como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou 

se indiretamente, como meio de produção. (Marx, 1867/1996, p. 165) 

A contemporaneidade se apresenta com um acúmulo de mercadorias, se para Marx, 

em sua forma simples, a mercadoria é vista como objeto externo que tem por objetivo 

satisfazer as necessidades dos indivíduos. Considerando uma sociedade voltada para à 

produção e estimulação do consumo, podemos dizer que a demanda não condiciona a 

oferta, mas a oferta determina a demanda. Ou seja, os produtos do trabalho humano na 

forma-mercadoria perdem seu sentido, ocorrendo a inversão de meios e fins. Leva a 

coisificação do homem e este passa a “satisfazer” as necessidades da mercadoria. Segundo 

Horkheimer e Adorno (1947/1985), a mercadoria é por essência ideológica despojando de 

sua vida aquele que a consome. Ainda segundo os autores, essas mercadorias são 

difundidas na massa pelos meios de comunicação: “compre, use, faça e pense”. As 

propagandas excitam as massas, introduzem comportamentos e padronizam os gostos. 

Meio a busca por satisfações imediatas, sob o princípio de realidade, a promessa das 

mercadorias leva ao alcance da suposta “felicidade” e da “plenitude”. O “escravo 

contemporâneo” é cheio de coisas e vazio de si mesmo. 

Na contemporaneidade, devido ao trabalho assalariado o tempo é limitado. A vida é 

engolida tão rápida como os alimentos de fast food. “Tempo é dinheiro” e o “trabalho 

dignifica o homem”. Portanto, não há mais tempo nem para comer, só para trabalhar, a fim 

de ser visto como um homem “digno”.  

Como a duração do dia a dia de trabalho é, por si mesma, um dos principais 

fatores repressivos impostos ao princípio de prazer pelo princípio da realidade, a 
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redução do dia de trabalho a um ponto em que a mera porção de tempo de 

trabalho já não paralise o desenvolvimento humano é o primeiro pré-requisito da 

liberdade. (Marcuse, 1955/1999, p.141) 

A racionalidade contemporânea mantém o tradicionalismo, o sistema técnico 

administrativo. O crescimento econômico nunca deve parar para que o capitalismo 

acumule riquezas. Cada vez mais é necessário produzir e reproduzir sempre. A abundância 

de suas riquezas nas mãos de poucos reflete a falsa abundância na mão de muitos, em 

forma de consumo ostentoso. A vida e a morte, representada por Freud (1930[29]/2006) 

como Eros e Thanatos, caminham juntas. O poder da dominação e ambição nega Eros (que 

representa o amor), mata-se a si mesmo através do outro (representando o capital). Ao 

negar a vida em prol do capital, o indivíduo se enche de coisas e se esvazia de si. A 

aparente beleza que se apresenta em forma de mercadoria possui uma outra face não tão 

bela assim. O pseudo-prazer da dominação, exploração e status leva ao distanciamento do 

amor e do afeto, endurecendo o ser. Trai enquanto amor. 

O indivíduo consome e se consome na solidão do sistema. Com o bloqueio das 

emoções aprende-se a amar a morte e, assim esquece-se de lutar pela vida.  Ainda em 

relação dialética, a abundância do sistema tem seu inverso na escassez. A 

contemporaneidade é envolta pelo mais alto desenvolvimento tecnológico, porém, é 

representada pela miséria e pela indigência da maioria. O escravo contemporâneo goza de 

consumo frenético ao mesmo tempo em que em algum lugar ainda existe a procura pela 

satisfação de uma necessidade básica: a fome. 

Sabe-se que, de acordo com Horkheimer e Adorno (1947/1985), no ritmo da 

produção industrial, o consumo é incentivado pelas mediações indústria cultural e, com o 

trabalho condicionado ao salário, cresce a exigência por aquisição das mercadorias. O 

estímulo pela mercadoria, assim como pela subsistência, leva o indivíduo a trabalhar. A 

vida tem seu compasso ditado por um relógio que marca o expediente de trabalho. As 

atividades alienadas apresentam-se como libertadoras. Com isso, a ideologia do trabalho e 

o medo do desemprego na contemporaneidade faz com que os indivíduos se sintam 

agradecidos ao sistema por dar-lhes condição para a “sobrevivência”. Porém, não são as 

necessidades dos homens que são satisfeitas, pois, como visto, estas são induzidas pela 

necessidade de mais mercadorias. O atual método com qual o trabalho é organizado (a 

produção material ou intelectual automatizada) constitui a essência da desapropriação do 

trabalhador.  
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A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez por 

todas. Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os 

distraídos vão consumi-los alertamente. Cada qual é um modelo da gigantesca 

maquinaria econômica que, desde o início, não da folga a ninguém, tanto no 

trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985, p. 105) 

A indústria cultural para os teóricos críticos mantém o homem escravo em tempo 

integral, está presente nas formas de trabalho como também no lazer de cada indivíduo. O 

mundo do trabalho está refletido no espírito do homem. A indústria é dominante e 

apropria-se dos corpos e controla a consciência. A condição de obediência é a principal 

fonte de controle. A liberdade contemporânea contempla apenas quem ao sistema se 

integra. A necessidade que talvez pudesse escapar ao controle central já é recalcada pelo 

controle da consciência individual (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 100). 

Com a racionalidade tecnológica e científica, os homens deslocam sua crença para 

a técnica e se rendem à imagem do capital em forma de dinheiro como meio de obtenção 

de felicidade e liberdade. A cultura novamente não cumpre a sua promessa. No mote da 

ideologia atual, a demência do sistema está no fato de acreditar que o mundo sempre foi tal 

qual ele se apresenta. Isso leva à perda do poder de contestação. A diversão acaba por 

comprar o silêncio, não havendo esperanças de reinventar o mundo a não ser em forma de 

simulação midiática. 

A ideologia da racionalidade tecnológica como adesão ao trabalho está imersa no 

conteúdo do jogo The Sims 3. Como um produto cultural, ele traz objetivados os elementos 

e contradições sociais. Dentre esses elementos, o trabalho como principal produto do 

sistema capitalista possui sua ideologia mantida em forma de diversão, tendo representação 

direta no jogo. Sims e homens se igualam em sua rotina cotidiana, sendo que o maior 

tempo na vida ou na sua simulação é gasto trabalhando. O tempo livre é gasto como o não 

trabalho para voltar ao trabalho, as habilidades importantes para que os Sims alcancem uma 

promoção ou subam de nível em determinada carreira são adquiridas e aperfeiçoadas em 

seu tempo livre. 

A mercadoria e o dinheiro são elementos sociais presentes no jogo. A todo 

momento é preciso comprar coisas que se transformam em pontos de satisfação dos Sims. 

No jogo, quanto mais se tem mais se vale e o valor dos objetos é diretamente proporcional 

ao quão elevado está o humor do Sims. 

O real diz do virtual assim como o virtual diz do real. Ao se tratar de propagandas, 

The Sims 3 possui duas categorias: o objeto e a marca. A primeira elicia o consumo com 
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base na comodidade que um dado objeto pode trazer para a vida cotidiana. Podemos dizer 

que as duas correspondem à ideologia e seu acionamento de certas configurações 

psicológicas. Como exemplo, um processador de alimentos poupa tempo no jogo para o 

preparo de refeições para o Sims. De certa forma essa relação de praticidade reflete no 

jogador o desejo de possuir esse objeto na vida real. Cria-se a necessidade deste, assim 

como a ideia de inversão de meios e fins da mercadoria. Já a projeção de marcas do mundo 

real no virtual leva para o jogo a noção de status como mediador da felicidade. A inserção 

desses itens repletos de ideologias no ambiente ideal do jogo reforça no jogador a visão de 

que sua felicidade está condicionada à compra, tal como no jogo. Se o Sims possui um 

objeto de tal marca e é feliz, por que o jogador não ficaria? Assim, fica clara a noção da 

inversão no processo de virtualização. O que inicialmente foi feito levando o mundo real 

para a máquina, agora tem um caminho contrário: os impactos da simulação na realidade 

mostram o quão miserável é a vida real do jogador. 

2.4 MODO COMPRA COMO FORMA DO VIVER  

O slogan do jogo The Sims 3 é “play with life” (“brinque com a vida”) e a meta/ 

objetivo seria a satisfação das necessidades e dos desejos dos Sims. Se é que podemos falar 

em meta/objetivo4, esta perpassa os modos de jogabilidade à disposição de cada jogador. 

As premissas principais do jogo são: construir, comprar e viver. Sendo que todas as 

necessidades irão depender de algum objeto material para satisfazê-las. Desde o “modo 

construção” (de casas, lotes comunitários etc.) ao “modo viver”, o “modo compra” está 

presente. Compra-se os materiais para a construção, assim como, compra-se objetos para a 

casa, compra-se diversão e compra-se lazer. As necessidades dos Sims baseiam-se num 

primeiro momento na sobrevivência, como fome, higiene e energia e num segundo 

momento na autorrealização ao status e a estima. Os produtos estimados pelos Sims e 

oferecidos no jogo pelo “modo compra” vão influenciar no comportamento e no humor de 

um Sims. Casas bem decoradas e objetos mais caros irão deixá-los mais felizes e dispostos. 

O jogo gira em torno de oito itens dos quais é preciso mantê-los preenchidos em forma de 

barras/gráficos que alteram entre a cor verde (satisfação) e a cor vermelha (insatisfação e 

risco), são eles: fome, conforto, higiene, diversão, vida social e ambiente. A narrativa não 

                                                 
4 Falaremos mais sobre a meta/objetivo do jogo na Seção 3.4. 
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tem fim, o desafio do jogo seria conseguir organizar o tempo de um Sims mantendo-o vivo 

e satisfeito. O tempo é gasto trabalhando ou aperfeiçoando habilidades. 

A “saúde financeira” do Sims está diretamente ligada ao modo de vida capitalista, 

possuindo até sua moeda própria, os simoleons. Desde o início do jogo o jogador precisa 

administrar o capital financeiro de seu Sims que se inicia com um valor X para a compra de 

uma casa ou lote para que comece a “viver/ jogar”. As casas e os lotes possuem valores 

diferenciados de acordo com suas especificidades, tais como, uma casa mobiliada ou não, 

um lote pequeno, médio ou grande. Após a aquisição de uma morada, o jogador precisa 

pensar numa forma de sustento para o seu Sims e, para isso, recorre a um trabalho 

assalariado, que fará com que seu Sims tenha uma rotina, durante grande parte do jogo 

(grande parte da vida) e que receba um salário por isso. Existe uma variedade de carreiras e 

profissões, cabendo aos traços de personalidade de um Sims (selecionados pelo jogador no 

processo de construção deste) direcionar a escolha de determinada carreira. As carreiras 

possuem 10 níveis de promoção, a cada promoção há um aumento de salário. Para que 

alcance determinados níveis os Sims precisam de certas habilidades exigidas (criatividade, 

lógica, físico etc.), assim como, também manter bons relacionamentos com o chefe e os 

colegas de trabalho. Algumas carreiras são mais promissoras e levam o jogador a 

enriquecer-se no jogo com mais facilidade, aumentando o seu capital. Mesmo assim, existe 

um certo grau de dificuldade para que se alcançar os objetivos de seus Sims e se tornar 

“bem de vida”. A oferta aparece o tempo todo no jogo, pois além do salário e promoções, o 

jogo oferece possibilidades de bônus por determinadas ações (oportunidades) que ao serem 

aceitas e feitas por um Sims resultam num ganho, sendo em forma de dinheiro, habilidades, 

níveis de carreira, objetos para a casa, dentre outros.  A satisfação dos desejos dos Sims 

está em grande parte relacionada ao comprar e ao valer, como por exemplo, o desejo de 

comprar determinado objeto estimado em 1.000 simoleons ou o desejo de que sua 

propriedade passe a valer mais de 50.000 simoleons. Podemos dizer que o foco do jogo se 

encontra no consumo. Para que o Sims se sinta feliz é preciso adquirir coisas o tempo todo. 

O valor dos objetos também está relacionado ao conforto. Na compra de objetos mais 

caros, ganha-se pontos de satisfação e conforto, deixando a barra de desejos do Sims “bem 

verdinha”. Segundo Curi (2006, p.12), o consumo é parte fundamental do The Sims. Sua 

diversão se concentra no consumismo. 
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Existem maneiras de “facilitar a vida” no jogo, manhas e truques estão nas mãos 

dos jogadores. Para aqueles que querem resultados imediatos e nada de desafios no 

decorrer dos seus jogos, existem artifícios (trapaças) para obter vantagens no jogo. Para 

que gastar o tempo do seu Sims trabalhando para ganhar dinheiro? Entre no jogo e aperte 

ao mesmo tempo CTRL+Shift+C. Pronto, use o comando várias vezes e terá dinheiro 

infinito! Além disso é possível ignorar os custos de um lote, forçar uma oportunidade de 

negócio, ter a carreira que quiser em qualquer nível, tornar todos da família felizes e com 

humor perfeito, remover negatividades, ter vidas infinitas (proteção contra a morte), ter um 

bom relacionamento com todos os Sims da cidade, dentre outras opções oferecidas pelos 

cheats (gíria utilizada pelos jogadores). 

No mundo dos games, os cheatings estão relacionados à busca por benefícios. 

Existem cheats (trapaças) criados pelos próprios programadores do jogo, como é o caso do 

The Sims, para proporcionar aos jogadores caminhos mais rápidos, conhecidos como 

códigos oficiais que geralmente são ativados através de um código ou sequência de botões 

que irão interferir no curso normal do jogo programado. Existem também cheats 

considerados ilegais, que interferem/alteram a programação do software do jogo, 

modificando-o para obter vantagens não previstas pelos criadores. Essa última forma de 

trapaça é mais comum em jogos online. 

Pode-se pensar nos cheatings como uma forma de fraude às regras vigentes no 

universo de um dado jogo. Da mesma forma que na vida real existem regras que devem ser 

seguidas pelas pessoas (muitas delas passíveis de punições), um jogo também possui as 

suas. Na vida real, a não contribuição com os devidos impostos constitui um crime, 

cabendo às pessoas declarar e recolher os valores adequados. Da mesma forma, por 

exemplo, no The Sims, cabe ao jogador alimentar de forma correta o seu personagem a fim 

de que este não morra. Como na vida real existem formas de burlar as regras, no jogo 

também há: pode-se, por exemplo, utilizar um cheat para garantir imortalidade, livrando-se 

assim da punição (morte) caso não alimente o personagem. Embora esse artifício pareça ter 

representatividade e caracterizar uma transgressão apenas no universo do jogo, vale 

lembrar que é uma ação executada pelo jogador que optou por virtualizar aspectos da vida 

real sob a forma de um jogo. 

O “modo compra” não está presente somente no jogo, como também, nos sites de 

interação voltados para os jogadores. A EA Games oferece aos consumidores de The Sims, 
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um site de relacionamento para a troca de informações, divulgações e download de objetos. 

Porém, para ter acesso ao site oficial é necessário um cadastro e paga-se uma mensalidade, 

além do que, as informações, assim como os novos objetos, personalização do ambiente e 

programas adicionais para a criação de objetos, são pagos. As expansões (usadas para 

manter o interesse do jogador pelo jogo), que vem com novas narrativas e novos 

elementos, também são compradas à parte. Gasta-se um bom dinheiro para a obtenção de 

jogos e suas expansões. 

EA Games também criou uma loja virtual The Sims Store, na qual o dinheiro real 

obtido de um cartão de crédito é substituído pelo simpoints, uma moeda virtual para a 

compra de conteúdos online dos jogos, tais como objetos, móveis, roupas e demais 

acessórios para os seus Sims, dando ao jogador um diferencial com relação aos outros 

(Krüger e Cruz, 2009). 

Esse modelo de venda de itens para jogos reafirma o princípio capitalista de 

exploração do mercado: o modelo de negócios é alterado, mas a busca por lucro é mantida. 

Antes, jogos completos eram vendidos por altos preços, limitando o número de 

consumidores, bem como estimulando o uso de cópias ilegais. Com o tempo, a tendência 

passou a ser disponibilizar os jogos por preços reduzidos ou mesmo gratuitamente, embora 

com um número limitado de itens como, por exemplo, acessórios para o Sims que não 

estão previstos na versão básica do jogo. Esses itens são vendidos aos jogadores por meio 

de dinheiro real, gerando assim lucro para a empresa proprietária do jogo. Apesar de 

possibilitar que mais pessoas joguem, esse modelo de negócios cumpre de uma maneira 

cruel o propósito capitalista de obtenção de lucros: embora em menor volume por unidade, 

o montante final obtido satisfaz as expectativas, dada ao número superior de unidades 

vendidas. Como mais pessoas conseguem utilizar o jogo por um baixo custo, a sensação 

individual de exploração pelo mercado é suprimida. Ao mesmo tempo, o estímulo à 

compra de itens é guiado para o acionamento do impulso de consumo do jogador. 

Segundo Krüger e Cruz (2009, p. 68):  

A facilidade de gravação e reprodução dos conteúdos digitais permitiu a 

expansão do mercado paralelo que comercializa cópias piratas. Esse foi um fator 

que impulsionou a utilização do marketing de relacionamento pelas empresas, 

objetivando um contato mais profundo, confiável e duradouro com os jogadores. 

Para os autores, em tempos de pirataria, a estratégia de marketing dos 

desenvolvedores de jogos é a utilização de sites de relacionamentos, para incentivar 
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(mesmo que indiretamente) a compra de jogos originais. Os sites de relacionamento, 

através dos fóruns de discussão, oferecem aos consumidores “tomar decisões” acerca dos 

respectivos jogos, expressarem suas opiniões, desejos, experimentarem os jogos antes de 

seu lançamento, e por fim, se sentirem de alguma maneira integrados no processo de 

elaboração ou manutenção dos conteúdos de um jogo. O objetivo principal desses sites é 

manter a fidelidade e a divulgação de seus produtos pelo consumidor. 

Dentre os aspectos da forma do jogo The Sims 3 estão as “Ferramentas de 

jogabilidade”. “Criar um Sims” é uma delas, com a proposta de personalização de Sims e 

cenário à maneira do jogador, com aparências e personalidade “únicas”, é permitido pelo 

“Sistema de traço de personalidade” atribuir características com a combinação de até 5 

traços para a criação. Exemplo, um Sim com um traço de personalidade amigável, terá 

facilidade de se relacionar e fazer amizade com os outros Sims da vizinhança. 

Figura 20 - Construindo um Sims – sistema de traços e personalidades 

do The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

A criação de lotes, casas e a “Personalização ilimitada” (componente de 

jogabilidade) estão presentes na categoria “Criar um Sims”, possibilitando aos jogadores 

criarem “algo seu”, planejar, mobiliar, escolher detalhes, como por exemplo, padrões de 

cores, estilos, dentre outros. Como aparece na proposta do jogo: “Crie a casa dos seus 

sonhos sem limites de possibilidades”. 
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Figura 21 - Modo Construção The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

A representação do nascimento ao envelhecimento e da morte de um Sims dão ao 

jogo uma impressão mais concreta e realística.  

Figura 22 - Cronologia de vida no The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com  

O gerenciador de humor que irá definir como seu Sims irá se sentir e interagir com 

o meio que o cerca. 

Figura 23 - Gerenciador de humos do The Sims 3 

   

Fonte: images.google.com 

 “Mundo aberto” é outro componente de jogabilidade do The Sims 3, permite o 

acesso dos jogadores para além das residências de seus Sims, é possível ir a lotes 

comunitários (ambiente de trabalho, lanchonetes, cinema, praias etc.) como também visitar 

a casa de outros Sims. A terceira série do jogo faz com que a cidade tenha vida 
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independente e evolua no jogo, exemplo, Sims aleatórios envelhecem sem o comando do 

jogador no decorre do jogo.  

Figura 24 - Mundo aberto do jogo The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

 O “Simlish” também é um dos componentes de jogabilidade, é considerado a língua 

oficial da franquia The Sims sendo uma mistura de Ucraniano e Tagalo. Uma nova língua 

para um mundo tão igual? Uma tentativa de diferenciação para tentar encobrir o que faz 

sofrer? 

E, por fim, encontra-se o The Sims 3 Store, o componente de jogabilidade que 

envolve diretamente o “modo comprar” no jogo, para o jogo e para além do jogo. Como 

exposto, The Sims 3 Store é uma loja online para a compra de conteúdos adicionais para o 

jogo. Oferece ao jogador exclusividades em objetos, lotes comunitários, cabelos, roupas, 

dentre outros. A venda de novos recursos em forma de expansões. Chamamos a atenção 

para o fato de que a maioria das expansões lançadas à parte, referem-se a uma vida de luxo 

e de riquezas. 

Figura 25 - Exemplo de expansões do jogo The Sims 3 

  

Fonte: images.google.com
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CAPÍTULO 3 – MODO SIMULAÇÃO: O BRINCAR DE VIVER 
 

Como decorrência de uma racionalidade técnica que leva à adesão ao que faz 

sofrer, somos levados a nos contentarmos com uma experiência emprestada, com o 

simulacro de diferenciação, com uma vida simulada. Nos jogos que envolvem o real e o 

virtual perguntamos até que ponto a fantasia pode ser acionada como crítica à simulação. A 

fantasia como fuga para cima e para baixo e nesses termos como crítica aquilo que faz 

sofrer, pode ou não estar presente nos jogos de simulação de vida? Para tanto, é a 

continuidade da análise da forma do jogo The Sims 3 que está em questão. 

3.1 EXPERIÊNCIA E RAZÃO: OS LIMITES DA FANTASIA 

 O jogo de simulação de vida The Sims 3, como apresentado na Seção 1.4, dá ao 

jogador a possibilidade de, por meio de um computador ou console de videogame, criar um 

mundo próprio. Esse “brincar de viver” exige do jogo um grau de imediatismo e 

possibilidade de manipulação. E, sendo um produto cultural, essa nova forma de brincar 

pode apresentar impasses na individuação.  

Inicialmente, brincar, em uma das definições do dicionário Michaelis5, é divertir-se 

infantilmente; entreter-se; folgar, foliar, ou seja, é algo muito presente nas nossas vidas, 

ou pelo menos deveria ser. Antes da ascensão do romantismo europeu, segundo Brougère 

(1998), a ideia de brincar era dada pela oposição ao trabalho, era uma atividade fútil e 

distante da seriedade. Isso justifica o uso do termo como designação para a brincadeira 

infantil, embora seu significado tenha uma dimensão mais ampla. 

O ato de brincar está ligado à criatividade, sendo que segundo a ideia de Freud 

(1900[1899]/1999) pela brincadeira é possível criar um mundo próprio, um universo que 

transpõe as regras de onde se vive, adequando-as da forma como se convém, livre de 

obstáculos. Com base nisso, brincar também pode ser visto como um modelo inicial para 

aquilo que inspirado pela criatividade, pode tornar-se uma representação cultural sob a 

forma de arte, por exemplo. No entanto, essa visão pode trazer a questão de que a 

emergência cultural é um processo em parte desvinculado da realidade, posto que é 

                                                 
5 Versão online do Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa: 

 <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/>. Acessado em 21 de maio de 2015. 
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realizado em um ambiente supostamente independente e livre de influências do mundo. 

Essa proposta, por outro lado, não leva em consideração o aspecto social por trás do jogo e 

da brincadeira, sendo exemplificada pela contextualização entre crianças e brinquedos 

realizada por Benjamin (1932[31]/2002, p. 70): 

(...) assim também as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, 

mas antes fazem parte do povo e da classe que pertencem. Da mesma forma, os 

seus brinquedos não dão testemunho de uma vida autônoma e segregada, mas 

são um diálogo de sinais entre a criança e o povo. 

Assim, deve-se tomar como base também, que brincar necessita de aprendizagem e, 

portanto, de uma base cultural pré-existente. Brincar exige aprender a brincar, antes de 

tudo. É necessário aprender as regras de um universo específico do jogo a fim de poder 

manipulá-lo. Assim, alguém que deseja jogar xadrez, deve aprender os movimentos 

possíveis no tabuleiro. E, de forma análoga, também é possível que o conhecimento 

adquirido para o jogo seja aplicado em situações não lúdicas, como por exemplo, 

movimentos de xadrez aplicados a estratégias de negócios. 

A partir disso, tem-se a visão de uma cultura lúdica, ou seja, regras que possibilitam 

um jogo. O jogo permite a emergência dessa cultura lúdica em contato com a realidade. E, 

essa cultura também é enriquecida progressivamente, visto que jogadores precisam 

partilhar dela para poderem jogar. Também é a cultura lúdica que provê um referencial 

para que se possa tratar como brincadeiras algumas atividades que poderiam não ser vistas 

como tal. A título de exemplo, no jogo de queimada o objetivo é atingir o adversário com 

uma bola mas, em contexto externo ao da brincadeira, essa ação poderia ser considera 

ofensiva a ponto de desencadear uma possível briga. 

Mas além de viabilizar um jogo, extrapolando regras do cotidiano, a cultura lúdica 

de uma sociedade emerge dos jogos presentes nessa sociedade, visto que ela varia entre 

grupos, seja por restrições espaciais, étnicas ou outras (Brougère, 1998). E essas regras 

possuem uma abrangência ampla, sendo que uma ideia base de, por exemplo, “bom versus 

mau” pode ser aplicada em diversas formas de personagens, como por exemplo, em jogos 

de um super-herói contra um vilão ou o policial contra o bandido. Assim, os elementos 

culturais presentes no ambiente direcionam a formação da cultura lúdica de um grupo. 

E não só as regras e sua adaptação ao ambiente formalizam a cultura lúdica mas, 

segundo Brougère (1998), no cenário contemporâneo, cada vez mais tem-se reforçado o 

uso de estruturas lúdicas. Essas estruturas, sob a forma de brinquedos como bonecos, por 



Formação cultural e os jogos de simulação de vida: impasses à individuação na contemporaneidade 
Bárbara Almeida Oliveira – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

62 | 

exemplo, levam o jogo para uma dimensão mais solitária. E, ao se tratar do 

desenvolvimento dessas estruturas, o exemplar mais contemporâneo é o videogame. 

A cultura lúdica, portanto, é adaptada ao meio onde se manifesta e não é definida 

sob uma forma fixa, sendo fruto de uma relação mútua entre vários elementos que com o 

tempo e as circunstâncias, a remodelam. Nesse contexto, na contemporaneidade, onde há 

acesso globalizado e rápido à informação, o brinquedo é levado à homogeneização, como 

produto da massificação intrínseca da industrialização, corroborando com as reflexões 

apresentadas por Benjamin (1932[31]/2002). Assim, é comum que alguns jogos recém-

criados sejam populares nos mais diferentes grupos.  

Um exemplo dessa disseminação são os jogos virtuais, viabilizados pelo 

desenvolvimento tecnológico. Esses jogos compõe um mercado que não só tem grande 

influência sobre a cultura lúdica contemporânea, mas também é fonte de grandes lucros, 

que chegam a superar setores tradicionais, como o do cinema6. Sob essa perspectiva, 

retoma-se a crítica apresentada por Adorno (1969/1986), em que o modelo capitalista de 

negócios mesmo alterando seus métodos tem sua essência preservada: a obtenção de 

lucros. 

Portando, ditado pelo funcionamento contemporâneo do mercado e da indústria 

cultural, o emprego de jogos virtuais como constituintes da cultura lúdica das crianças 

torna-se expressivo. E ainda, em aberto, fica a questão sobre o papel desses jogos como 

meio de acesso à cultura geral, visto que por meio dos jogos a criança experimenta o 

processo cultural em suas diferentes dimensões (Brougère, 1998). 

3.2 VIRTUALIZAÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Para o entendimento da dinâmica dos jogos eletrônicos virtuais, é necessário 

problematizar o sentido atribuído ao termo “virtual” para que se possa entender uma 

possível realidade constituída a partir deste. É possível afirmar que o processo de 

virtualização perpassa a transformação do que acreditamos ser o real, agregando-se naquilo 

que se pode chamar de “ambiente virtual” e, portanto, pela modificação do espaço mais 

imediato e concreto. 

                                                 
6 Videogames now outperform Hollywood movies: 

<http://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2009/sep/27/videogames-hollywood>. Acessado em 

26 de maio de 2015. 
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Para o senso comum, virtual é concedido como algo que não é real. No entanto, esta 

delegação, muitas vezes precipitada e sem uma análise mais aprofundada relativa a estes 

dois termos, leva à conclusão de que, como refere Lévy (1996), esta é uma oposição fácil e 

enganosa. Nas palavras de Lévy (1996, p.16). 

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

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

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

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

atualização.  

Nesta perspectiva, o virtual não pode ser considerado como falso, ou imaginário, 

pois possui uma existência, ainda que com características próprias e produz seus efeitos. 

Além disso, os dispositivos eletrônicos permitem ter acesso ao virtual, tornando-o, 

portanto, concretizado. Assim, especula-se que o que leva alguém a se entregar ao mundo 

virtual seja precisamente a busca pelo real. A simulação do real significa, nestes termos, 

não um desejo de escapar do real através de processos de ficção, mas ao contrário, espera-

se que a ficção se torne um mundo do possível. Em outros termos, podemos afirmar que a 

diferença mais significativa entre o real e o virtual seja o fato de que o virtual permite um 

desprendimento do “aqui” e do “agora”. 

O mundo utiliza o universo simbólico e material do mundo real. No mundo virtual 

são projetadas diferentes modalidades de ação humana, compreendidas através de imagens, 

sons, ideias e mesmo de sentimentos. Nessa concepção, pode-se mesmo considerar que o 

mundo virtual é uma espécie de extensão da realidade material e simbólica coletiva (Lévy, 

1996). Assim tudo o que pode pertencer ao mundo real, pode pertencer ao mundo virtual; 

sendo o contrário também uma verdade: tudo que pertence ao mundo virtual pode 

pertencer ao mundo real. No entanto, preserva-se as devidas distinções entre uma forma e 

outra de perceber o mundo, como sugere Lévy (1996, p. 25). 

As coisas só têm limites claros no real. A virtualização, passagem à 

problemática, deslocamento do ser para a questão, é algo que necessariamente 

põe em causa a identidade clássica, pensamento apoiado em definições, 

determinações, exclusões, inclusões e terceiros excluídos. Por isso a 

virtualização e sempre heterogênese, devir do outro, processo de acolhimento da 

alteridade. 

Para Menezes (2009), a virtualização afeta hoje não só a informação e a 

comunicação, como também os corpos, na medida em que o virtual torna-se extensão 

destes. A virtualização surge, portanto, como um movimento e, é este movimento que nos 

esforçamos para compreender. Ainda como afirma Menezes (2009), torna-se necessário 



Formação cultural e os jogos de simulação de vida: impasses à individuação na contemporaneidade 
Bárbara Almeida Oliveira – PPGPSI/UFSJ – 2016 

 

64 | 

falar do real para desenvolver a correspondência que há entre os “dois mundos”, mesmo 

que esta correspondência seja indireta. Para o autor, ao falarmos de real pretendemos 

enfatizar sua ligação com o possível. Já quando falamos do virtual, pretendemos enfatizar 

o possível no imaginário.  

Em outros termos, o jogo virtual é um meio que exige participação e, portanto, a 

manipulação e o movimento. No entanto, não é esta a sua característica principal, pois os 

jogos virtuais antes obrigam todos aqueles que quiserem participar a criarem um perfil ou 

identidade virtual. Essa identidade virtual pode ser considerada como um “outro eu”, que 

pode ser qualquer coisa, até mesmo o total oposto da pessoa real. Seria então os jogos 

virtuais de simulação um recurso tecnológico que proporcionaria aos indivíduos uma 

ilusão de poder sobre o destino?  

Medeiros e Severiano (2008), em um trabalho sobre a influência dos jogos virtuais 

em adolescentes, buscou refletir acerca da proximidade de mundos reais e virtuais no 

cotidiano destes. Mais especificamente o trabalho destas autoras buscou refletir sobre a 

produção de subjetividade em contextos tecnológicos de jogos eletrônicos. 

No que se refere ao nosso objeto de estudo específico, os jogos de simulação de 

vida, nossa inquietação reside na possibilidade vislumbrada de que adolescentes, 

em formação, passem a ser socializados sem a clareza da distinção entre o real 

cotidiano, físico, vivido e o virtual fundado pela informática, levando para a vida 

atitudes e sentidos apreendidos no mundo virtual informático, em especial, 

aqueles concernentes a expressões de poder, somente permissíveis e possíveis na 

esfera do jogo. (Medeiros & Severiano, 2008, p. 122) 

Para Medeiros e Severiano (2008), os jogos virtuais podem apresentar riscos para a 

formação dos adolescentes, ao transportar esse jogador para um mundo de possibilidades 

alucinatórias e de ideais possíveis refletindo num sentimento de que se pode qualquer 

coisa, contrapondo assim, ao mundo real e suas exigências cotidianas. No entanto, não 

descarta o potencial de socialização que os jogos virtuais apresentam para os usuários e 

praticantes. 

Certamente os jovens que se socializam imersos na tecnologia da informação se 

distinguem pela facilidade de lidar com a simultaneidade, com as mudanças que 

acontecem hora a hora, com a capacidade de tomada de decisões rápidas etc. A 

simulação dá exatamente oportunidade de tentar e tentar novamente e “de novo” 

até acertar. Possibilita conhecer o caminho antes de percorre-lo, como as 

brincadeiras de “outrora” nos permitiam, por vezes, ensaiar a vida de adulto”. 

(Medeiros & Severiano, 2008, p. 124-125) 

 A imersão no virtual do jogo, embora aparentemente inofensiva, tem também o 

potencial de se referir ao conceito de narcisismo na perspectiva da cultura, no sentido de 
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que há neste espaço um desinvestimento dos interesses do homem no mundo e de um 

retorno ao próprio eu, aos ideais defensivos de um “mínimo eu”. Neste sentido, o mundo 

dos jogos eletrônicos virtuais vem justamente declarar a ilusão do ser capaz, ser detentor 

de poderes e capacidades e permissões que, em sentido geral, não é possibilitada pela 

sociedade. Os jogos virtuais nesta concepção narcísea permitem ao jovem ser um produtor 

de mundos ideais no qual tudo parece estar ao alcance das mãos num clicar do mouse. 

Turkle (1999) estuda os efeitos identidários das experiências online, como o 

ciberespaço vem construindo a identidade pessoal e social dos indivíduos. Não distingue o 

virtual do real, tratando os dois conceitos como uma relação comunitária de integração e 

“unidade”, como um novo tipo específico de cultura, no qual a experiência humana é 

possível através do acesso aos dois espaços ao mesmo tempo. A autora considera o contato 

com o ambiente virtual uma relação real, pois as pessoas gastam tempo e energia 

emocional no “mundo virtual”, possuindo assim, uma importância, uma relação real com 

este. O ciberespaço já é permanente, não mais transitório, pois a cultura online estabeleceu 

experiências comuns, história, normas sociais, rituais e sentidos, promovendo um impacto 

tanto psicocultural, como econômico e social. Sendo assim, o aspecto material não pode 

ser compreendido como o único “real”. 

Outro aspecto relevante do ambiente virtual são as vidas conectadas e a forma com 

a qual se apresentam no ambiente online. Modificam-se não só o que fazemos como 

também o que somos. É permitido “editar” o eu, retocar, modelar, limpar. Desempenhar 

múltiplos papéis, várias faces de si mesmo ou o oposto. Para Turkle (1999), a vida 

conectada de fato não se diferencia totalmente da vida real cotidiana, onde as pessoas 

também desempenham vários papéis sociais e apresentam no seu dia a dia várias faces de 

si mesmo ou omitem. As relações e apresentações se diferenciam, no ambiente de trabalho, 

em casa, como pais, como amantes, etc. Tanto no ambiente virtual, quanto no real as 

pessoas apresentam-se cortadas, editadas, eliminando certos aspectos para serem aceitas 

socialmente. O mundo virtual diz do real como também o real é reproduzido pelo virtual. 

Nas minhas pesquisas, acho que as pessoas descrevem as relações online com 

grande intensidade, grande força, grande importância. Mas quando se olha com 

atenção as conexões, não se vê nem onde nem como ocorrem tantas coisas ali. 

Esse fenômeno está ligado à noção de transferência em psicanálise. Projeta-se 

sentido, dá-se profundidade e consistência a uma relação, mas não pelo que é 

dito. Creio que a noção daquilo que trazemos para as relações e das maneiras 

pelas quais as construímos, a partir dos nossos desejos, torna-se mais real para as 

pessoas graças às experiências online. Então, com frequência pessoas vivem uma 

relação online como algo irresistível, mas quando olhamos a essência e a 
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substância literal, encontramos algo completamente superficial. (Turkle, 1999, p. 

122) 

Para Turkle (1999) a entrega ao “sonho online” deve-se ao acesso mais imediato a 

um ambiente mais acolhedor, remetendo a um sentimento de pertencimento. Houve uma 

inversão em que aspectos que deveriam estar presentes na vida “real” dos indivíduos, tais 

como, a interação, o contato face a face para uma conversa, uma troca de experiências e 

afinidades, estão cada vez mais distantes do cotidiano das pessoas e presente na “vida 

online”. Essa vida online parece estar sendo mais acessível que a vida por detrás da tela de 

um computador, constituindo uma nova forma de experiência humana mediada por 

máquinas. Não encontramos com frequência pessoas que se interessam umas pelas outras, 

porém, encontram-se no ambiente online, dispostas a conversar, conhecer e até mesmo 

acolher os membros de seu grupo ou comunidade virtual. O estimado que se distancia da 

realidade pode estar sendo concebido em mundos simulados. Isso não deixa de ser um 

problema, pois ao mesmo tempo em que as pessoas estão juntas (conectadas), estão sós. 

Perde-se o contato visual, o afeto, fazendo com que a tecnologia aos poucos roube a 

capacidade de sentir dos indivíduos. Ao tentarem manter o controle e defenderem-se uns 

dos outros, os humanos acabam por se distanciarem e se fecharem em mundos simulados 

que julgam ser mais seguros. Há um empobrecimento das relações com o todo e consigo 

mesmo. A carência de emoções torna as pessoas descartáveis e estas vão em busca de 

relações fáceis, de prazeres imediatos presentes na tecnologia de consumo, contentando-se 

apenas com migalhas de satisfação.  É preciso pensar o aspecto subjetivo da tecnologia, no 

que ela vem fazendo conosco, como a utilizamos e o que esperamos dela, para que 

possamos usá-la a nosso favor e não somente servi-la (Turkle, 2011). 

3.3 LÓGICA DO SACRIFÍCIO 

Freud (1930[29]/2006), em sua obra “O mal-estar na Civilização”, afirma que o 

maior propósito humano é a busca pela satisfação, pela realização do prazer. O homem 

caminha em busca da felicidade. Freud, para explicar o desenvolvimento e funcionamento 

dos processos mentais, formulou um modelo envolvendo dois princípios: o princípio do 

prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer está relacionado com a busca por 

tudo que proporcione aos indivíduos contentamento, com o intuito de evitar a dor e os 

eventos que possam lhes causar desprazer. Já o princípio da realidade diz de um estado real 

possível com o objetivo de controlar os impulsos, que desenvolverá nos indivíduos a 
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consciência da realidade, estabelecendo condições possíveis para a satisfação do prazer, da 

pulsão, também na proposta de tolerar as frustrações. Ao que parece, tornarmo-nos pessoas 

felizes é impossível de ser plenamente realizado, posto que (...) os homens estão cercados 

por todos os lados e as tendências regressivas, já postas em movimento pelo 

desenvolvimento da pressão social (...) (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, p. 201). 

A felicidade contemporânea, segundo Freud (1930[29]/2006), encontra-se afastada 

da possibilidade de satisfação devido aos mecanismos de repressão social. Segundo o 

autor, a família é a primeira a estabelecer as normas para a criança e para o adolescente, 

castrando-os. Seguir as normas sociais diz sobre ganhar o amor dos pais, no propósito de 

um “ideal de eu” estabelecido socialmente. Isso implica na adaptação do sujeito ao 

contexto presente. Para Crochík (2010, p. 35), o indivíduo considerado capacitado é o que 

consegue aumentar o controle sobre a natureza, sobre os outros homens e sobre si mesmo. 

Para Freud (1930[29]/2006), o aparelho psíquico é composto de energia e emoções, tendo 

como método de funcionamento a busca pela liberação do desprazer. Quando os impulsos 

sexuais, no embate com a tendência de autoconservação, passam a ser reprimidos 

severamente, o ego, como instância de mediação social, fica enfraquecido7. Ao se 

sujeitarem ao princípio da realidade, os indivíduos se veem diante das dificuldades do 

mundo externo e precisam enfrentar de forma agressiva a infelicidade, afastando-se das 

possibilidades de satisfação. 

O mal-estar contemporâneo é um mal-estar do “não sentir”, e isso vem acarretando 

consequências danosas aos processos mentais, expressões de sofrimento intenso que 

levam, em diferentes níveis, à ruptura com realidade. Esses danos, marcas de mutilações, 

envolvem a neurose (a angústia do imediatismo), busca por soluções imediatas e a psicose 

(falha no aparelho da realidade) relacionada a não tolerância que leva ao rompimento mais 

severo com real (Freud, 1924/1996). 

A neurose, também estaria relacionada pelo conflito entre o ego e o id à serviço do 

superego (ao controle do mundo externo). Os impulsos passam a ser recalcados em função 

das exigências sociais e as instâncias psíquicas ao dissociarem-se levam ao 

enfraquecimento da capacidade de mediações (Freud, 1924/1996). Nesse processo uma 

                                                 
7 Freud (1924/1996) desenvolveu um modelo para representar o aparelho psíquico, separando-o em: id, ego e 

superego. O ego estaria relacionado à mediação entre as fantasias e a consciência, do inconsciente (id) com o 

mundo externo. O superego estaria relacionado a um censor, ao moralismo, aos ideais que levam à rigidez do 

pensamento. O superego surge primeiramente com a censura dos pais, fase denominada por Freud de 

complexo de Édipo (ideal de eu). 
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parte da realidade é reprimida. O indivíduo troca parte do sofrimento por menos 

sofrimento, defesa essa malsucedida ao tentar obter o prazer sem saber lidar com o sofrer. 

Esse conflito também é responsável pelo sentimento de culpa, ao reduzir o campo da 

consciência, o ego se rende ao sintoma de culpa e de autopreservação. Segundo Marcuse 

(1955/1999, p. 133), 

Enquanto o ego era anteriormente guiado e conduzido pela totalidade da sua 

energia mental, agora é orientado unicamente por aquela parte que se conforma 

ao princípio de realidade. Somente essa parte pode fixar os objetivos, normas e 

valores do ego; como razão, tornar-se o repertório único do julgamento, verdade, 

racionalidade; decide o que é útil e inútil, bom e mau.   

Com o excesso de excitação e repressão, os indivíduos buscam a satisfação através 

do prazer imediato para a redução das tensões provenientes do mundo externo. Sendo 

assim, seriam os jogos virtuais de simulação de vida uma forma de buscar alguma 

satisfação imediata ausente na vida real? 

Para Crochík (2010, p. 33), com base em Adorno, o homem contemporâneo 

apresenta dois tipos sociais de personalidade: o manipulador e o tipo assassino de rua. 

Se o manipulador pode ser caracterizado como aquele que parece prescindir de 

identificações e o assassino de rua como o que tem identificações negadas, 

podemos pensar que o primeiro é mais regredido psiquicamente do que o último. 

Tal como na distinção entre a neurose e a psicose, a diferença entre ambos deve 

ser de grau: a partir de certo ponto das identificações negadas, haveria a negação 

de qualquer identificação. Se isso procede, em ambos os casos, houve em algum 

momento o estabelecimento de identificações que foram negadas em maior ou 

menor grau. O sofrimento, assim, estaria presente nos dois tipos; a negação da 

identificação e a identificação negada são formas de defesa psíquica frente às 

ameaças existentes; “preço cobrado” pela adaptação. 

A busca pelo prazer imediato ao mesmo tempo em que oferece algo intenso e 

arrebatador produz somente um sentimento de contentamento momentâneo. Com isso a 

felicidade se distancia cada vez mais, ou seja, somos feitos de modo a obter apenas um 

prazer passageiro. Para Freud (1930[29]/2006), os indivíduos ao negarem sua fragilidade 

diante do prazer e da dor, tornam-se impotentes, não reivindicando mais a felicidade. Na 

verdade, o próprio princípio do prazer, sob a influência do mundo externo, se transformou 

no mais modesto princípio da realidade (Freud, 1930[29]/2006, p. 78). Sendo assim, a 

autoconservação passa a representar um estado de pálida felicidade. O medo de que ocorra 

algo ruim passa a ser mais relevante que o próprio prazer. 

Segundo Crochík (2000), o mecanismo ideológico mais eficaz de controle social é 

o sentimento de culpa e o medo da destruição presentes no psiquismo dos indivíduos para 

que estes se adaptem à civilização. Para o autor, o medo e a busca pelo prazer, ou melhor, a 
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busca pelo não desprazer, são possíveis aspectos que proporcionariam a violência, presente 

ou não nas formas de satisfações imediatas. Dentro desta perspectiva, todo prazer é social. 

Mesmo o indivíduo acreditando se libertar das amarras sociais, ele acaba se sujeitando 

novamente ao sistema. 

Ainda segundo Crochík (2000), a repressão social provoca um desajuste no corpo e 

nas emoções, o que pode vir a provocar tentativas de fuga com tendências destrutivas. Com 

base na teoria freudiana, o autor diferencia o superego contemporâneo de um superego 

primitivo. O primeiro está relacionado a um controle externo do indivíduo, em que não há 

interiorização dos valores e normas impostas socialmente, os indivíduos respondem a elas 

de maneira mecânica, não indo além do que lhes colocam a frente. São indivíduos 

funcionais ao sistema de produção. Já o superego primitivo é interiorizado. Há um controle 

das pulsões sexuais e das destrutivas. A falsa consciência provoca nos indivíduos a culpa, 

caso desviem-se dos padrões estabelecidos. 

Os tipos sociais de personalidade expressam as marcas de mutilação por se viver 

em uma cultura que ainda causa sofrimentos que já poderiam ter sido superados, são 

marcas subjetivas do fracasso da objetividade, da sua falta de acolhimento e delicadeza. 

Para Horkheimer e Adorno (1947/1994, p. 61), 

A história da civilização é a história da introversão do sacrifício. Ou por outra, a 

história da renúncia. Quem pratica a renúncia dá mais de sua vida do que lhe é 

restituído, mais do que a vida que ele defende. Isso fica evidente no contexto da 

falsa sociedade. Nela cada um é demais e se vê logrado. (...) A transformação do 

sacrifício em subjetividade tem lugar sob o signo daquela astúcia que sempre 

teve uma parte no sacrifício. Na inverdade da astúcia, a fraude presente no 

sacrifício torna-se um elemento do caráter, uma mutilação do herói astuto e 

arrojado pelo mar e cuja fisionomia está marcada pelos golpes que desferiu 

contra si mesmo a fim de se autoconservar. 

A repressão e a introjeção do sacrifício levam o indivíduo à procura por controle e 

reconhecimento (prazer regressivo), à busca pelo “herói endurecido”. As idealizações 

impostas pela sociedade, os estereótipos dos heróis, vilões, do indivíduo forte e vencedor, 

levam os indivíduos em busca pelo “ideal” de um “eu” construído socialmente, no qual a 

fragilidade não é bem-vinda, o poder da tradição sobressai à subjetividade, a criação e ao 

diferencial (Horkheimer & Adorno, 1947/1985 p. 120). Na fragilidade constantemente 

negada, sucumbe o que poderia resistir a uma sociedade que provoca sofrimentos 

desmesurados. 
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3.4 CARREGANDO DADOS DO JOGO COMO VIDA SIMULADA  

Nas grandes cidades do pequeno dia-a-dia 

O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia 

Então erguemos muros que nos dão a garantia 

De que morreremos cheios de uma vida tão vazia  

(...) 

Nas grandes cidades de um país tão violento 

Os muros e as grades nos protegem de quase tudo 

Mas o quase tudo quase sempre é quase nada 

E nada nos protege de uma vida sem sentido 

(...) 

Um dia super 

Uma noite super 

Uma vida superficial 

Entre as sombras 

Entre as sobras 

Da nossa escassez (Gessinger, 2009). 

No mundo simulado do jogo The Sims 3, a busca por prazeres e recompensas 

imediatas representam as características principais presentes na meta/objetivo do jogo. A 

principal meta é manter-se vivo suprindo o gráfico das necessidades básicas dos Sims. O 

esforço do homem no seu real cotidiano chega a ser menor que o esforço que este como 

jogador realiza para manter vivo e feliz o seu Sims (Horkheimer & Adorno, 1956/1973). 

Para Serafim (2016), de fato a vida “real” tornou-se tão superficial (compre e queira) que 

as necessidades e relações humanas estão cada vez mais rasas e de fácil aplicação, não 

sendo exigido nada além do que a concentração para o modo de produção e de reprodução. 

Com isso, sem lutar pela realização da vida como modo de sobrevivência real, o homem se 

vê a mercê de preencher sua vida segundo o “gráfico do capital”.  

Figura 26 -  Gráfico de necessidades The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

Entretanto, como exposto na Seção 2.4, se as necessidades dos Sims se 

fundamentam no início em manter-se vivo e, nesse sentido, estão centradas na 

sobrevivência (alimentação, higiene e energia), também percorrem a busca por seus 

desejos e por suas aspirações. Por sua vez, tais necessidades e desejos não se constituem 

basicamente em uma meta, pois são mantidas na jogalilidades que segue a dinâmica 
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construir, comprar e viver. Comprar que permite tanto construir, quanto viver, fazendo 

justiça ao slogan “brinque com a vida”, que permite ‘o brincar de viver’. 

“Os desejos duradouros dos Sims” são constituídos a partir dos traços de 

personalidade escolhidos pelo jogador. Se um Sims deseja alcançar o último nível de uma 

determinada carreira, aspirações tais como vir a ser rico, ter uma família com mais de três 

filhos, ser um arrasador de corações etc., o jogador precisa cumprir os requisitos exigidos 

por cada desejo duradouro para que este seja alcançado, como por exemplo atingir o nível 

máximo de habilidade em carisma (geralmente exigida pelo desejo duradouro de atingir o 

nível 10 na carreira política). Uma vez que o Sims tenha alcançado o seu desejo duradouro 

se sentirá realizado e ganhará recompensas que vale a troca de traços da personalidade, a 

soma deles ou objetos diferenciados. Em alguns momentos do jogo é possível a alternativa 

“Mudar o desejo duradouro”, a não ser quando esse já se encontra realizado. Sims na 

adolescência se veem aptos a optarem por um desejo para o qual norteará a fase jovem 

adulto, adulto e velho. A realização dos desejos e de oportunidades também é considerada 

meta, ao exigir do jogador determinadas ações que levem o seu Sims a alcançar o que 

almeja em determinado momento do jogo. A exemplo, comprar um novo objeto valendo x 

simoleons ou ir a um lugar bonito, são ações que, quando realizadas, revertem-se também 

em recompensas. Em termos de meta, tais jogabilidade direcionam o jogador a estratégias 

específicas, como ganhar mais dinheiro para a compra do objeto requerido, deslocar o Sims 

até o lugar desejado etc (Serafim, 2016). 

Figura 27 -  Exemplos de desejos duradouros 

 

Fonte: images.google.com 
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Figura 28 -  Exemplo de aspirações do Sims 

 

Fonte: images.google.com 

 O The Sims 3 e em seus aspectos formais trazem toda objetividade histórica, assim 

como as contradições da sociedade industrial contemporânea. Como já visto, o jogo é 

composto por elementos ideológicos. Abrimos, neste momento, um campo para uma 

possível reflexão futura a respeito de um dos componentes de jogabilidade do The Sims 3. 

Ao analisar os elementos gráficos, as ferramentas de jogabilidade, assim como a meta do 

jogo, considerando as manifestações ideológicas e um possível caminho para a crítica 

dessa organização, encontra-se no jogo, em sua jogabilidade, famílias que já veem 

inclusas, como personagens fictícios ou não, para os quais o jogador poderá optar por dar 

“vida” ou criar a sua própria família. Tendo em vista tais personagens e a forma do The 

Sims 3, apresenta-se narrativas a respeito das cidades, lugares e famílias compostas ao 

jogo. Umas dessas famílias existentes na composição do jogo é a que tem por sobrenome 

“Quero-Tudo-Que-É-Seu”.  

Perguntamos se esse elemento traz consigo um potencial esclarecedor, 

considerando o jogo como um produto da indústria cultural que, em prol do capital, “quer 

tudo que é seu” como face da ideologia que revela e oculta. No entanto, é possível perceber 

dentro da narrativa do jogo que existem “famílias” no jogo que assumem o papel de 

representantes da dominação e se apresentam diretamente como elemento de dominação. 

Detalhe, a família dos “Quero-Tudo-Que-É-Seu” é uma família rica com grande 

propriedade e um império comercial na cidade de “Belavista”. Assim como outras, a 

exemplo, a família “Caixão” vem acompanhando todas as séries do The Sims. 

Ao falar em dominação, ou melhor, “em quero tudo que é seu” adentramos à lógica 

do sacrifício que foi tratada na última Seção. 
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Figura 29 - Exemplo de narração de jogo do The Sims 3 

 

Fonte: images.google.com 

Figura 30 - O comércio nos domínios da família Quero-Tudo-Que-É-Seu 

 

Fonte: images.google.com 

A compreensão dos elementos que compõem o jogo The Sims 3, em um primeiro 

momento, parte de uma análise do conceito de indústria da diversão em que o jogo se 

insere na forma de produto cultural.  

A diversão é procurada para a distração do trabalhador, para o alívio das tensões do 

cotidiano mecanicista. Apesar de possuir este propósito, as formas de produção da diversão 

são cópias propriamente ditas do cotidiano, mesmo sendo encobertos para não possibilitar 

a associação com o mundo real. 

A indústria da diversão é temporal, age em torno de um determinado 

comportamento dar certo ou não, ser desejado pela massa ou não. Ela organiza o que a 

sociedade idealiza e habita os sentidos para um novo ritmo social. Ao mesmo tempo em 
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que oferece refúgio para as insatisfações (novelas, filmes, jogos), a idealização da 

satisfação será a satisfação arranjada e permitida por ela. 

Gomes (2007), em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, comparou os jogos 

eletrônicos ao cinema. Segundo ela os jogos proporcionam, assim como o cinema, formas 

de nos exaltar, entristecer, tudo a partir de um movimento de projeção/identificação com os 

personagens que vemos na tela. Porém, nos games é possível manter o controle dos 

personagens, colher as consequências destes, sejam boas ou ruins. Ainda segundo a autora, 

“o jogo é um ser jogado”. O jogador encontra-se envolvido com o jogo, tornando-se 

integrante desse sistema, a cada fase seu pensamento vai para outro nível, chega a ser 

irracional. O software vira corpo e o corpo vira software. Os games são a forma mais 

plena que temos hoje8. 

A técnica diz da indústria cultural assim como contemporaneamente a indústria 

cultural diz das obras de artes. Para Adorno e Horkheimer (1947/1985), as obras de arte 

não possuem mais um valor único dentro da cultura de massa, a técnica, ao ocupar um 

espaço totalitário na sociedade, instrumentaliza a vida e a arte. Antes a arte apresentava-se 

como supremacia da emancipação, com a tecnologia da reprodução é removida destas o 

que tinham de mais especifico: nada é mais único na contemporaneidade, tudo pode vir a 

ser reproduzido. Para os autores, a indústria sob as prenuncias contemporâneas do mercado 

atingiu a esfera da cultura; a arte, o teatro, o cinema, os games que passaram a atuar apenas 

como entretenimento puro de uma mercadoria, resultando não numa forma “plena de vida” 

como sugerido por Gomes (2007), mas como motores de um empobrecimento cultural que 

passa a servir apenas aos poderes políticos de sua época. A promoção de entretenimentos 

de “fácil digestão” acaba por remover o pensamento crítico e sólido. A indústria aliena os 

sentidos na tentativa de encobrir e justificar a realidade da coisa. Porém, a mesma indústria 

que aliena pode vir a apresentar manifestações contra si própria. 

A cultura de massa segundo Maar (2003) almeja sujeitos acríticos e desvinculados 

de uma realidade social em prol da indústria capitalista. O mero existente, ao apresentar-se 

como simulacro da realidade, danifica a consciência dos homens, que já não são capazes de 

refletir sobre suas determinações e existência, o subjetivo se ver preso a uma cópia da vida, 

como uma objetivação coisificada, ou seja, como semiformação. Como decorrência da 

semicultura, a semiformação expressa a paralisia da individuação (Adorno, 1959/1996).  

                                                 
8 <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=468514. 
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Segundo o Maar (2003, p. 461): As “massas” são semiformadas afirmativamente para 

confirmar a reprodução continuada do vigente como cópia pela indústria cultural. Em 

prol das condições materiais contemporâneas, o sujeito perde sua concretude social 

seguindo apenas a lógica da razão instrumental. Conceituando semiformação nas palavras 

de Maar (2003, p. 467): A semiformação seria a forma social da subjetividade 

determinada nos termos do capital. É meio para o capital, e simultaneamente, como 

expressão de uma contradição, sujeito gerador e transformador do capital. 

A realidade exposta pelos games, especificamente pelo The Sims 3, embaralha-se 

na contraditória estrutura da sociedade. A reprodução da realidade em suas belas formas 

gráficas, trazem consigo a perspicácia de encobrir as diferenças e os interesses de classe. A 

inserção objetiva no processo produtivo é uma das características da indústria cultural que 

elabora culturalmente situações ou entretenimentos (jogos, filmes, notícias etc.) mais 

propícios às demandas sociais, polícias e econômicas da época. A cultura tematizada no 

presente já não seria apreendida como ideal emancipadora, mas real conservadora ou 

“afirmativa”. Como resultado, legitimaria a sociedade imperante, que reconstrói como 

“cópia’’ ordenada de modo estritamente afirmativo (Maar, 2003, p. 462; grifos no 

original). Aquilo que tende a reproduzir/simular as determinações de um todo falso afasta-

se cada vez mais da realização da vida arrastando a opressão. 

Adorno (1966/1986), em sua obra sobre o filme, analisava-o como parte de uma 

cultura de massa que também veio a perder o seu valor como arte, sendo subordinado aos 

propósitos do estado. Para o autor, a obra de arte, ao se converter em apenas mercadoria, 

apresenta-se com tendências e conteúdos de baixos níveis intelectuais, distanciando-se 

cada vez mais da vida e garantindo cada vez mais o sucesso do comércio. A técnica avança 

em termos de linguagem e estética nos meios de comunicação em massa sendo atrativo ao 

público que não os contesta, telespectadores que alimentam a indústria por detrás das 

câmeras. O sistema capitalista atenta-se à força que tais produtos – assim como o cinema 

também os produtos do rádio, da televisão, dos jogos etc. – possuem com relação a massa 

revertendo-os em apenas lucro, a uma arte de público. Levando em consideração que a 

indústria cultural se identifica como comércio e que tais produtos passam a ser 

direcionados por ela, questiona-se, assim, se o cinema ou até mesmo os jogos poderiam ser 

considerados, de certo modo, expressões artísticas de uma época. Com relação a análise de 

Adorno (1966/1986), podemos perceber que os elementos linguísticos presentes tanto no 
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cinema como na mais atual forma mercadoria os “jogos virtuais”, apresentam modelos 

empobrecidos, mesmo em seu avanço técnico as narrativas tendem a se reduzir na tentativa 

de ocultar os conflitos reais, baseando-se na oposição, na cultura do esquematismo que 

condiciona os sentidos e a reflexão. Os elementos da linguagem visual, da linguagem 

sonora, os planos de enquadramento, assim como o plano gráfico geral do jogo (jogo como 

herança do cinema), na tentativa de simplificar o que é complexo, acabam por transmitir as 

omissões negando, desse modo, as formas de superação de uma situação problemática. O 

realismo, a felicidade aconchegante transmitida pelas telas, enquanto ideologia, negam os 

interesses objetivos dos homens. Nas palavras de Adorno (1966/1986, p. 101), a diferença 

artística entre os meios acaba pesando, evidentemente, ainda mais quando se filma boa 

prosa para escapar a má. 

Entretanto Adorno (1966/1986), após a crítica do cinema como produto da indústria 

cultural, reposiciona-se ao reconhecer no campo cinematográfico potenciais humanos de 

uma estética cinematográfica mais definida. Para tanto, tal estética da arte de massas 

precisaria recorrer a uma forma subjetiva e romper com a conexão ideológica existente, 

segundo o autor, o que de fato promoveria uma transformação seria a criação de novas 

estratégias mais realistas que possam vir a desmascarar a vontade do capital explicitando 

as contradições e determinações enredadas nessa ordem social. Portanto, ao buscar atingir 

as massas, até mesmo a ideologia da indústria cultural acaba sendo tão antagônica 

quanto a sociedade para a qual ela é destinada. Ela contém antídoto de suas próprias 

mentiras. Nada além disso se poderia invocar para a sua salvação (Adorno, 1966/1986, p. 

104). Mas, esse processo pode ser incomodo, uma vez que requer que a nossa capacidade 

de reflexão se volte para a própria semiformação e o que a engendra (Adorno, 1959/1996). 

O sistema capitalista precisa propor certo prazer aos indivíduos para dar 

continuidade nos seus projetos de expansão. Por meio de um falso liberalismo, esse 

sistema apresenta na mídia personagens fictícios, criando o desejo de uma possível 

realização ou conformismo diante dos fatos apresentados, sem a percepção de que são 

clientes, produtos e produtores deste sistema. 

Todavia, a indústria cultural permanece a indústria da diversão. Seu controle 

sobre os consumidores é mediado pela diversão, e não é por mero decreto que 

esta acaba por se destruir, mas pela hostilidade inerente ao princípio da diversão 

por tudo aquilo que seja mais do que ela própria. (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985, p. 128) 
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Fugir da realidade não significaria necessariamente fugir só de algo que está ruim, 

mas sim, de perceber com amplitude a realidade onde se encontram suas limitações e sua 

submissão ao sistema capitalista. Os indivíduos buscam se descontrair no sentido de 

esquecer a real situação, fuga em direção a contornar aquilo que não se acredita ser mais 

capaz de alterar. O catálogo explícito e implícito, esotérico e exotérico, do proibido e do 

tolerado estende-se a tal ponto que ele não apenas circunscreve a imagem de liberdade, 

mas também domina-a completamente (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 120). Para 

Horkheimer e Adorno (1947/1985, p. 142), o trágico ameaça a vida de quem não coopera. 

Neste sentido, aquele que na sociedade não se adapta está predestinado à destruição. A 

cultura doma o instinto revolucionário (p. 124). 

Tendo em mente os jogos de simulação de vida, sua meta, divertir-se significaria 

esquecer-se do mundo lá fora? Para os autores frankfurtianos, (...) é na verdade uma fuga, 

mas não como afirma, uma fuga da realidade ruim, mas da última ideia de resistência que 

essa realidade deixa subsistir (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 135). Ou seja, a 

sociedade do consumo traz consigo a falsa ilusão do prazer e também os perigos que 

produzem diante da não aceitação e não elaboração da realidade. Corrigir alguns aspectos 

insuportáveis da nossa vida em um jogo é fácil. Difícil é encará-lo como uma simulação 

melhorada de uma realidade que poderia estar melhor. Os objetos culturais tanto podem 

nos satisfazer quanto nos manter insatisfeitos. Resistir ao mal-estar social utilizando 

mecanismos de sublimação que são impostos pelo próprio princípio da realidade é manter-

se prisioneiro do sistema. Sem a elaboração da violência nós a reproduzimos. Apropriar-se 

da cultura dói, porém, ao reconhecer e conscientizar-se das determinações objetivas que 

levam a dominação e a infelicidade, somos guiados à esperança de uma sociedade mais 

justa sem que tenhamos de reprimir o medo que submergem a existência humana e sim 

superá-lo em direção a um verdadeiro estado de satisfação. Indivíduos livres e felizes em 

suas fragilidades. 

Crochík (2010, p. 37), descreve duas inscrições da pseudocultura:  

(...) a cisão entre sujeito e objeto e o predomínio de um sobre o outro também 

ocorrem. Um dos tipos de pseudocultura é a valorização da cultura como um fim 

em si mesmo, deslocada da necessidade de pensar e lutar por uma sociedade 

humana, alheia às modificações sociais necessárias para que o homem seja livre. 

No outro tipo de pseudocultura, a cultura se restringe à sociedade, reproduzindo-

a imediatamente, mas a vida desencantada não traz felicidade para os homens, e 

como esses não conseguem se voltar contra o que lhes tira o encantamento, 

dirigem-se a explicações mágicas e aos mitos; uma vida desencantada também é 

outro modo de expressão do sujeito sem subjetividade.  
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Com relação ao The Sims 3, podemos dizer que este produto cultural, encontra-se 

presente nos dois tipos de pseudoculturas expostos por Crochík (2010). Como objeto da 

indústria cultural, este em sua forma, cumpre o objetivo de deslocar a necessidade do 

pensar, como parte da indústria da diversão e em função do capital. O jogo em sua forma 

gráfica é composto por elementos que viabilizam a representação da realidade no virtual, 

levando a adesão do jogador. Essa forma gráfica é composta por técnicas computacionais 

que abstraem características físicas do mundo real para dentro do virtual, bem como a 

interface entre o jogador e o ambiente simulado. A exemplo, o cenário com iluminação, o 

clima, a propagação de som, são elementos que levam a uma simulação realística da vida. 

Outras características da forma seriam a animação e a ficção. A animação é como um 

conjunto de eventos pré-programados ou gerados por inteligência artificial ou a ação do 

jogador. A exemplo, movimento intrínseco dos objetos e a vontade própria dos Sims. A 

ficção como forma é um conjunto de exceções ou regras adicionais àquelas abstraídas da 

realidade. A exemplo, a presença de fantasmas ou outras entidades sobrenaturais. Os 

recursos técnicos presentes na forma do The Sims 3 induzem ao deslocamento do 

pensamento através da distração. 

O segundo tipo de pseudocultura de acordo com Crochík (2010), relaciona-se a 

representação da realidade e vida desencantada. Neste aspecto o jogo além da simulação da 

realidade traz como conteúdo elementos psicossociais nos quais os indivíduos se 

identificam. Seriam eles o poder, a realização imediata, a ação e o reconhecimento: típicos 

traços sociais contemporâneos. Ao mesmo tempo em que o jogo proporciona o socialmente 

idealizado, ele desencanta ao mostrar que tais elementos são potencialmente intangíveis 

atualmente. Desse modo, na tensão entre sua forma e seu conteúdo que iguala mercadoria 

com satisfação, esvazia-se as potencialidades da vida e do jogo. 

Certamente, o desencantamento é objetivo importante do esclarecimento, mas 

esse deve se voltar à crítica das ilusões contidas na presença de poderes no 

mundo inanimado e não a retirar da vida o que deve ser mistério sem fim. 

Quando o indivíduo é estudado e analisado como objeto morto, quer seu corpo 

quer sua psique se petrificam; não há mais nada de novo, tudo é previsível, mas 

como esse conhecimento é proveniente do sujeito que também se petrificou no 

método, o que resta desse sujeito procura outras formas de se manifestar, não 

necessariamente como irracionalidade, mas como reflexo da própria 

objetificação, que substitui a objetivação, que só pode se expressar pelos homens 

em sua contínua subjetivação, posto que quanto mais o sujeito consegue se 

desenvolver, mais objetivo será. (Crochík, 2010, p. 37) 

Pode-se dizer que a forma se expressa vazia de conteúdo verdadeiro, sendo uma 

representação de uma realidade opressiva que precisa ser negada e pensada sob uma 
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perspectiva mais justa.  Claro, a luta pela justiça, pela liberdade, pela felicidade, mostra a 

possibilidade da existência de uma sociedade que as promova, mas a percepção de que 

isso depende da iniciativa dos sujeitos, esquecendo-se das condições objetivas, leva ao 

abismo (Crochík, 2010, p. 39). 

Pergunta-se: o The Sims 3 em sua forma é capaz de possibilitar o resgate da 

fantasia, nutrindo os homens para além do critério de realidade existente e opressor, 

rompendo com os padrões de dominação arrigados na civilização? 

Após a compreensão do modelo psíquico de Freud, a adesão ao princípio da 

realidade se dá pelo conflito entre o id e o ego levando os indivíduos a configurações 

psicológicas rebaixadas por uma realidade repressiva. Freud considera a felicidade 

infactível ao homem, já que a organização social provém das repressões pulsionais. Sendo 

a sociedade de ordem estrutural, o homem, deveria se sujeitar ao princípio de realidade 

como algo inerente ao ser. 

Marcuse (1955/1999), contrapondo a teoria de Freud, diz que as ações do prazer 

são de caráter social e não puramente pulsional. O autor questiona o fato de Freud 

naturalizar os aspectos históricos, colocando-os como apenas um dos fatores determinantes 

da formação do indivíduo. A razão, segundo Marcuse, surge como um princípio de 

regressão e renúncia, e sua função não é o condicionamento do sujeito, como sugere Freud, 

e sim a repressão histórica das necessidades orgânicas e biológicas. E, como defensor do 

indivíduo, Marcuse aponta que as condições que poderiam levar a libertação e a felicidade 

encontram-se nas mudanças políticas provindas do próprio homem. Para ele, não há 

liberdade com desigualdade, sendo preciso combater o modelo natural fundado pelo 

processo de produção neopolítico. Por meio de uma nova ordem social, é possível romper 

com a razão formal, instrumentalizada e repressiva. 

Ao discorrer sobre a fantasia, Marcuse (1955/1999), assim como Freud, caracteriza-

a como um elemento que possibilita certo grau de liberdade diante do princípio de 

realidade. A fantasia desempenha uma função decisiva no psiquismo dos indivíduos, 

presente tanto no inconsciente como também nas camadas de consciência. Porém, em 

função da organização do ego em prol do princípio de realidade, a fantasia é abandonada e 

em seu lugar predomina a razão estabelecida.  

A imaginação visiona a reconciliação do indivíduo com o todo, do desejo com a 

realização, da felicidade com a razão. Conquanto essa harmonia tenha sido 

removida para a utopia pelo princípio de realidade estabelecido, a fantasia insiste 
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em que deve e pode tornar-se real, em que o conhecimento está subentendido na 

ilusão. (Marcuse, 1955/1999, p. 134) 

Parafraseando a citação a cima, a imaginação (fantasia) almeja mundos possíveis de 

desejos e liberdade, porém, a razão instrumentalizada prevalece imperativa. Entretanto, em 

potencial a fantasia possibilita a reconciliação do princípio de realidade com o princípio de 

prazer. Para Marcuse (1955/1999, p. 135), como crítica do princípio do desempenho – o 

princípio de realidade na sociedade industrial –, a arte aparece como elemento de 

libertação: 

A própria vinculação da arte à forma vicia a negação da não-liberdade em arte. 

Para ser negada, a não-liberdade deve ser representada na obra de arte como 

semblante de realidade. Esse elemento de parecença (Schein, aparência) sujeita 

necessariamente, a realidade representada a padrões estéticos e, assim, priva-a do 

seu terror. Além disso a forma da arte inculca ao conteúdo as qualidades de 

fruição de prazer. Estilo, ritmo, métrica, introduzem uma ordem estética que em 

si mesmo é agradável, reconciliando-se com o conteúdo. 

Ao tratar o conceito de cultura afirmativa, Marcuse (1955/1999) retrata a separação 

do sujeito e objeto, cultura e civilização. Para o autor, na contemporaneidade, razão e 

sensibilidade apresentam-se fragmentadas, e a superestrutura aparece desvinculada da 

infraestrutura. Devido a exigência da autoconservação estrita e anacrônica (barbárie) a 

sensibilidade afasta-se, não sendo considerada útil às necessidades vitais e nem necessária 

para a atividade produtiva. A beleza, a bondade e a felicidade passam a ser consideradas 

universais. Sendo assim, a cultura afirmativa significa a cultura desligada de suas bases 

materiais, universalizando valores e conceitos que irão determinar subjetividades vazias. 

A cultura burguesa traz a desigualdade social, arrastando a dominação, onde o 

acesso aos bens culturais é limitado e os prazeres repartidos injustamente. Numa situação 

injusta, a impotência e a dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a 

ela destinados (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 14). Como traço da cultura 

burguesa, a promessa de liberdade e igualdade torna-se abstrata atingindo as camadas 

sociais, principalmente as mais populares. A bondade de uma ação moral e a concepção de 

beleza dirigem-se a todos, comprometendo a todos. Com o falso universal, perde-se o 

particular. A distância do sujeito com relação ao objeto, que é o pressuposto da abstração, 

está fundada na distância em relação à coisa, que o senhor conquista através do 

dominado (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 24). Para o processo de produção os 

valores culturais precisam ser padronizados. É necessário “um mundo ideal”, mesmo 

diante das condições de miséria e opressão. A cultura afirmativa afirma a realidade e oculta 
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a desigualdade, tornando-se assim um elemento da ideologia da racionalidade técnica.  

Segundo Marcuse (1955/1999), assim como a cultura, a arte burguesa em seu sentido 

afirmativo, ao mesmo tempo em que acusa, afirma; recorda o oprimido para reprimir de 

novo.  

Os recursos materiais e mentais da civilização ainda são tão limitados que terá de 

haver um padrão de vida substancialmente inferior se pretender que a 

produtividade social seja reorientada para a gratificação universal das 

necessidades individuais: muitos teriam de renunciar a seu conforto manipulado, 

para que todos vivessem uma vida humana. (Marcuse, 1955/1999, p. 140) 

A arte, ao contestar em sua forma a repressão e as injustiças sociais, guarda a 

potencialidade que pode levar a promoção de uma nova organização social mais humana e 

justa, uma organização que leve a pacificação do sujeito e do objeto, ou seja, de uma 

formação cultual racional e sensível. Só assim seu conteúdo passa a ser verdadeiro. 

Marcuse afirma ser a arte uma “promessa de felicidade”, mas para tanto, a arte precisa 

promover o trabalho intelectual e sensível com a realidade, resguardando a possibilidade 

que desse contanto os homens se esforcem para a realização da vida. 

Assim como a fantasia se opõe ao princípio de realidade, a arte como força de 

negação também se opõe. A fantasia como elemento psíquico revolucionário escapa a 

repressão das pulsões. Como dito anteriormente, o ego ao entrar em conflito com id age em 

função da razão social instrumentalizada, levando o indivíduo ao princípio de realidade ou 

como denominado por Marcuse, ao princípio de desempenho. Sendo assim, o processo 

mental permanece sobre o domínio da razão produtiva. A felicidade prometida pela cultura 

é corrompida a uma infelicidade apaziguada (meios programados para a sublimação), a um 

sentir-se feliz sem propriamente ser.  Entretanto, a fantasia, ao romper com o princípio de 

realidade, mantém uma parte do processo mental livre do controle externo para além das 

tensões da realidade, sendo assim, a fantasia tem o potencial de negar a não liberdade. A 

arte pode ser vista como o espelho que reflete o conteúdo da imaginação (fantasia) 

objetivando-a e, ao mesmo tempo, subjetivando-a. Ao romper com o princípio de realidade 

existente, a fantasia em sua forma sub-real manifesta a possibilidade de uma nova forma de 

existência. 

No entanto, dentro dos limites da forma estética, a arte expressou, embora de um 

modo ambivalente, o retorno da imagem reprimida de libertação; a arte era a 

oposição. No presente estágio, no período de mobilização total, até essa oposição 

sumamente ambivalente parece não ser mais viável. A arte somente sobrevive na 

medida em que se anula, na medida em que poupa a sua substância mediante a 

negação de sua forma tradicional e assim se negando à reconciliação; quer dizer, 
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a arte compartilha do destino de toda a comunicação humana autêntica: extingue-

os. (Marcuse, 1969, p. 136) 

A fantasia, como universo de percepção e compreensão da realidade, e o desejo de 

que a ficção possa vir a tornar-se real, têm um potencial de reconciliação que, segundo 

Marcuse (1955/1999), leva a possibilidade de concretização de uma vida sem angústias.  

O valor de verdade da imaginação relaciona-se não só com o passado, mas 

também com o futuro; as formas de liberdade e felicidade que invoca pretendem 

emancipar a realidade histórica. Na sua recusa em aceitar como finais as 

limitações impostas à liberdade e à felicidade pelo princípio de realidade, na sua 

recusa em esquecer o que pode vir a ser reside a função crítica da fantasia. 

(Marcuse, 1955/1999, p. 138) 

Entretanto, sobre The Sims 3, pode-se dizer que o jogo opõe e reconcilia a realidade 

em um processo de simulacro, que tanto a oposição como a reconciliação se apresentam 

falseadas. A enxurrada de informações precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza 

as pessoas ao mesmo tempo (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 14). Em relação à 

cultura afirmativa, The Sims 3 afirma, ao trazer em sua forma, elementos que suscitam a 

ideologia da racionalidade tecnológica. O cenário apresentado enfatiza “o mundo ideal”, “o 

belo” e “o bom”. As cidades são livres de violência urbana, uma vizinhança tranquila, não 

há muros ao redor das casas, o ambiente encontra-se imerso à natureza e os Sims são 

“felizes”. Além disso, The Sims 3 é um jogo solitário (desconsiderando as outras formas de 

jogabilidade nas quais há a interação de pessoas, como por exemplo, o jogo The Sims 3 

online pelo Facebook). Nessa categoria de análise o jogo é jogado em casa, o indivíduo 

interage apenas com a máquina, reforçando assim a individualidade propagada pela cultura 

burguesa. Simula o mundo real, aperfeiçoando-o, ou seja, encobrindo a miséria e a dor. A 

vida leva a morte sem que a morte os ameace todos os dias. 

As manhas viabilizam a transgressão das regras do jogo ao representar a vida, a 

exemplo, a autoconservação presente em forma de gráficos das necessidades básicas dos 

Sims para sobrevivência neste são alterados libertando-os de uma certa forma da principal 

fonte de dominação social: a luta pela sobrevivência. Ao prometer mesmo que de forma 

sublimada a felicidade, o elemento de ficção, com a presença de personagens sub-reais, a 

exemplo, bruxas, extraterrestres, vampiros, fadas, mostram que o que os homens temem e 

não podem elaborar ainda os rondam.  

Após a análise do jogo The Sims 3 podemos dizer que as formas do jogo 

determinam as formas de adaptação do indivíduo. Os instrumentos presentes no jogo veem 

representando a racionalidade técnica da sociedade industrial contemporânea.  
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O fim do jogo The Sims 3 é a morte. Porém, há sempre um outro Sims nascendo ou 

sendo criado. Isso pode dar continuidade ao que foi deixado, ou também pode dar um novo 

sentido ao jogo. 
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MODO CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como fruto desse trabalho, tem-se a investigação por meio da análise da forma 

(plano de composição e estilo) do jogo de simulação de vida The Sims 3. Essa análise 

trata o jogo do ponto de vista de produto cultural, a fim de compreender quais as 

configurações psicológicas estão sendo suscitadas para a participação e adesão à 

ideologia da racionalidade tecnológica – adesão ao trabalho – e em como esta ideologia 

pode estar suscitando configurações psicológicas mais regredidas. 

Foi realizada a discussão acerca da capilaridade social desse jogo, fundamentada 

especificamente em Horkheimer e Adorno (1947/1985) com o conceito de “Indústria 

Cultural” presente na obra “Dialética do Esclarecimento”.  

The Sims 3 é um jogo de simulação de vida, no qual um jogador conectado a um 

videogame ou computador é capaz de criar um mundo próprio, onde é possível “brincar 

de viver”. Entendemos que esse jogo, como um produto cultural, pode vir a apresentar 

impasses à individuação: objeto e mediação de uma cultura que fracassa como lugar de 

proteção e de satisfação (Franciscatti, 2004). 

Ao analisarmos as características da forma do jogo The Sims 3 foi possível 

refletir sobre as formas de adaptação: o que pode ser requerido diante da tensão entre 

instrumentos do jogo e os instrumentos de racionalidade presentes na sociedade 

contemporânea. Diante do objetivado modo de produção, os elementos de mediação 

foram automatizados em função da manutenção do capital, a humanidade continua a ser 

produzida pelo que ela mesma produziu, mas com o aumento da impotência e da 

alienação. A impotência diante das determinações opressivas não superadas, corrobora 

com o processo de alienação e arrastam o poder de dominação. As relações humanas 

enfraquecem e a mercadoria engrandece. O espaço interno perdeu para o externo que o 

deveria ter criado, transformando os homens em meros Plumbobs. 

O principal combustível do sistema capitalista é a forma-mercadoria. Após a 

produção e distribuição de seus produtos, chega-se a comercialização e circulação de 

suas mercadorias. Segundo Adorno (1969/1986), o modo de produção, no descompasso 

entre as forças produtivas e as relações de produção, mantém os antagonismos sociais e 

a vida abaixo do que poderia ser. O sistema de expropriação, a divisão social do 

trabalho e a propriedade privada destituem os bens culturais e sua potencialidade de 

formação.  A compra de bens e serviços visando à satisfação de necessidades como, por 
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exemplo, alimentação, higiene, moradia e até mesmo lazer e diversão também alimenta 

a atividade produtiva. As mercadorias presentes no modo capitalista de produção podem 

ser consideradas estritamente industriais e os bens culturais passam a ser submetidos ao 

mercado, ao ritmo da indústria. A mídia (meios de comunicação) é a principal 

incentivadora do consumo. 

Isso nos permite considerar os jogos virtuais como produtos do capital. Assim, 

os jogos eletrônicos, em uma perspectiva crítica, são vistos como bens culturais na 

forma mercadoria, que trazem em sua proposta comercial o lazer e o entretenimento. O 

“tempo livre” é visto como o não trabalho para voltar ao trabalho. Pode-se dizer que os 

produtos culturais são direcionados com o intuito de dissimular a dor, o mal-estar social, 

promovendo a não constatação com a realidade: divertir-se significaria esquecer-se do 

mundo lá fora, mesmo estando presente e sendo representado diretamente pela indústria 

da diversão.  

A Indústria cultural tem por característica instituir a situação da arte na 

sociedade capitalista. Como visto anteriormente, o poder crítico das obras artísticas 

perdeu o seu lugar para a reprodução e banalização assimilável do mundo comercial. 

A arte ao ser tratada como objeto de mercadoria neutraliza sua critica à 

sociedade. Para Adorno (1966/1986) os produtos culturais podem vir a ter um valor 

contestatório; para tanto é necessário que possibilitem o contato com a realidade. A 

estética da arte contemporânea que vem se apresentando em forma de cinema, rádio, 

televisão, videogames (dentre outros), trazem consigo as marcas da ideologia, 

justificando um ritmo social que privilegia o capital em detrimento do humano.  

Porém, segundo Adorno (1966/1986), a reprodução técnica da arte na tentativa 

de desaproximar-se da realidade acaba por refleti-la e denunciá-la. Os produtos culturais 

que eliciam a capacidade de reflexão sobre a própria semiformação potencialmente 

levariam a um caminho para um novo ritmo social, não mais voltado para o capital, mas 

sim para a realização da vida (Adorno, 1959/1996). 
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