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Resumo 

A tecnocultura é um fenômeno que age como um mediador entre o homem e o mundo 
alterando algumas características fundamentais (e.g., as interações sociais, a relação do 
homem com o tempo/espaço, construção da subjetividade e a percepção do próprio 
corpo). O presente artigo tem como objetivo explorar a influência (da tecnocultura) no 
consumo de games em um ambiente de lan house; buscando a compreensão dos 
siginificados desvelados no agir cotidiano dos consumidores-jogadores ao serem 
influenciados pela cultura contemporânea. O método utilizado foi o de observação 
direta onde estivemos (i.e., observadoros) em campo acessando o ambiente e a 
experiência vivida dos consumidores. Pudemos concluir que os jogadores têm a lan 
house como uma extensão do seu ambiente familiar e que a mesma aparece como uma 
forma de humanizar os jogos virtuais .   
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1. Introdução 

Vivemos o cotidiano em que a máquina foi substituída pela informação, a 

fábrica pelo shopping center, o contato de pessoa a pessoa pela relação com um vídeo 

onde a estética impregna os objetos, para que eles se tornem mais atraentes (ROUANET, 

1987). Os novos meios de comunicação e tecnologias como multimídia, internet e 

realidade virtual proporcionam oportunidades imensas para as empresas conquistarem 

clientes através de combinações de textos, imagens e vídeos.  
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Em épocas contemporâneas, a identidade nasce da escolha; ela não é atribuída, a 

verdade é contextual e há uma pluralização de modos de vida (SLATER, 2002). Desta 

forma, vejamos o consumidor, por exemplo, como alguém engajado em um projeto 

cultural cujo propósito é construir o self 4 (MCCRACKEN, 2003). Somos a síntese de 

vários selves , como produtos para diversas situações não existindo um eu puro 

interior autêntico (MEAD, 1932). O self, a linguagem e a sociedade são totalmente 

criados e sustentados somente enquanto resultados de esforços contínuos e deliberados. 

Vivemos assim, numa sociedade da manipulação descompromissada dos códigos 

(quaisquer que sejam), dos jogos de linguagem5 e da intertextualidade os quais 

adquirem o status de dominantes culturais na pós-modernidade onde há noções 

explícitas de descentramento das formas, fragmentação dos sujeitos e das experiências, 

esquizofrenia e micropolitização do social (PRYSTHON, 2001). 

Sendo assim, a compreensão do consumo em nossa sociedade contemporânea 

transcende o estudo das opções e escolhas individuais e de suas motivações, é preciso 

estudar esses elementos em seu contexto das relações, das estruturas, instituições e 

sistemas sociais (BAUDRILLARD, 1975; FEATHERSTONE, 1997). Na hiper-modernidade, o 

consumo é primordialmente um lugar para negociação de termos como liberdade e 

controle (ELLIOT, 1997), um ato que impacta a subjetividade dos sujeitos. Sendo assim, 

é a compreensão do papel central do consumo como um ato de fornecer sentido para a 

vida (VAN RAAIJ, 1993), um processo que envolve escolhas suficientemente importantes 

consideradas até existenciais (ELLIOT, 1997).  

É a articulação de um eu interdependente no lugar do eu independente, 

contrapondo-se ao que é comum nos estudos do comportamento do consumidor. Uma 

aproximação

 

à visão tradicional se concretiza quando este menciona a importância 

atribuída ao tema cultura no comportamento do consumidor onde a mesma aparece 

como sendo o principal determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa 

(cf. CELSI, RANDALL E THOMAS LEIGH,1993; THOMPSON E TROESTER, 2002; SCHOUTEN 

E JAMES 1995; SIRSI, WARD E REINGEN,1996). As culturas são compostas de 

                                                

 

4 A base essencial, o pré-requisito, para o completo desenvolvimento do self é a sua atitude perante o 
grupo social que ele pertence, ele deve entender a organização do grupo que pertence, como as atividades 
cooperativas funcionam e como as atividades se engajam e complementam (MEAD, 1932). 
5 Esses jogos de linguagem são todos heteromórficos e fazem parte da rede monstruosa formada pela 
imbricação de várias classes de enunciados, denotativos (que descrevem fatos ou acontecimentos), 
prescritivos (que formulam normas ou recomendações), expressivos (que traduzem vivências e estados de 
espírito), imperativos (que transmitem ordens ou instruções), significando que não há regras gerais que 
possam disciplinar a todos. A sociedade é pontilhista, irredutivelmente pluralista, não um sistema 
durkheimiano de solidariedades, mas uma nuvem de interações linguageiras. (ROUANET, 1987, p.234).  



subculturas/microcultura6 que fornecem identificação e socialização mais específicas 

para seus membros (MARTÍN-BARBERO, 2001).  

O presente estudo aborda o consumo como um fenômeno social (e.g., DOUGLAS 

E ISHERWOOD, 2004; ROCHA, 1995; SLATER, 2002; FEATHERSTONE, 1991; 

BAUDRILLARD, 1995; MILLER, 1981; MCCRAKEN, 2003). Uma outra característica desse 

trabalho é a compreensão do consumo de imagens e da proliferação de signos

 

(e.g. 

BAUDRILLARD, 1995; FONTENELLE, 2002). Neste, o consumo está relacionado a uma 

determinada microcultura (a dos jogadores de videogames). Estudos nesta linha foram 

tratados na literatura de marketing (e.g. BELK E COSTA, 1998; CELSI, ROSE E LEIGHT, 

1993), focando como essa microcultura fornece significados às práticas que estruturam 

as ações, identidades e relacionamento dos consumidores (cf., HEBDIGE, 1979; 

MCCRACKEN, 1997; SCHOUTEN E MCALEXANDER, 1995; THORTON, 1997).  

Os jogadores podem jogar em instâncias diferenciadas: sozinho ou com um 

grupo de amigos com a sua estação (um Playstation , por exemplo), na Rede (sozinho 

ou acompanhado) ou em uma lan house (sozinho ou acompanhado). O escopo deste 

trabalho é a observação do consumo de videogames em uma lan house. Por quê? Para 

que os aspectos constitutivos dessa microcultura, fosse mais bem investigado através da 

observação dos seus artefatos, valores e crenças. Entendemos também que a lan house 

parece ser uma forma de se instituir um caráter mais humanizado aos jogos, uma vez 

que, antes delas os jogadores ficavam horas e mais horas jogando sozinhos, ou 

acompanhados virtualmente, com outros através da internet.  

Uma microcultura assume importância em marketing quando representa uma 

parcela significativa da população e torna-se possível traçar padrões de compra 

específicos (ETZEL, WALKER E STANTON, 2001). E a importância do estudo do 

comportamento dos consumidores de videogame se traduz nos números desse segmento 

de mercado, que está crescendo onde atualmente são 110 milhões de jogadores de 

videogame no mundo com uma média de 26 anos de idade e ainda há quem aposte que 

os pós-adolescentes de hoje continuarão utilizando os consoles e os games até a terceira 

idade, com programas especiais (RIBEIRO, 2005). Entre 2003 e 2004 o crescimento do 

                                                

 

6 Alguns autores (e.g., Mafesoli, 1996; Hanners, 1992)  preferem adotar o termo microcultura no lugar de 
subcultura para evitar qualquer conotação de inferioridade, desta forma, nesta concepção, optamos pela 
nomenclatura de microcultura porque reflete a nossa ênfase na construção dos valores dos 
consumidores em um contexto particular onde há a construção coletiva de significados compartilhados.  
A microcultura, como a clássica subcultura (Hebdige 1979; Thorton 1997) implica uma relação teórica 
com uma cultura maior. Desta forma, argumentamos que a microcultura dos jogadores de games da lan 
house, em um contexto particular, aponta para significados culturais que também estão presentes na 
tecnocultura. Diante do exposto, para efeitos deste artigo utilizaremos o termo microcultura no lugar de 
subcultura.  



mercado de games no Brasil chegou a quase 40% com faturamento em torno de 18 

milhões de reais segundo a Abragames (2005). Enquanto no ano de 2000 todo o 

mercado de tecnologia sofreu uma retração devido ao eco do estouro da bolha, o de 

consoles, softwares e acessórios de videogame cresceu 10% (ABREU, 2003).  

Os games, por um lado, aparecem como instrumentos facilitadores de 

socialização, de aprendizado e comportamento cognitivo nos tornando mais aptos a 

enfrentar a realidade . Por outro lado, aparece como vilões quando são tachados de 

indutores de violência e alienação . De uma forma ou de outra o que pretendemos 

mostrar neste trabalho é o papel constitutivo que o jogo desempenha na tecnocultura e a 

análise do fenômeno lan house - o locus humano do jogo virtual - o que nos remeteu à 

seguinte questão: como a tecnocultura influencia o consumo de games em um ambiente 

de lan house?  

2. Aporte teórico  

2.1. Seria a TECNOCULTURA uma realidade virtual ou real?  

Que cultura é essa? É a cultura do virtual termo tratado na literatura por LEVI 

(1996), BAUDRILLARD (1995, 2004) e CASTELLS (1999, 2003), da proliferação de 

imagens, de sons, da velocidade, da efemeridade, da cibercultura7, do ciberpunk8, dos 

videogames e da primazia do consumo de imagens, que segundo BAUDRILLARD (1995) 

é um consumo de signos se traduzindo em simulacros9 e simulações de situações reais.  

Segundo GUIMARÃES (1997), esses novos códigos não são completamente 

inéditos, mas sim uma reformulação e uma ressemantização das formas conhecidas de 

sociabilidade, adaptadas às novas condições, tanto de espaço/tempo virtuais, quanto de 

agentes sociais dinâmicos, cuja capacidade de metamorfose (VELHO, 1994) é levada às 

últimas conseqüências. É a confirmação de que cultura não é algo estático e sim um 

processo adaptativo, aprendido e incutido (BLACKWELL, 2000). 
                                                

 

7 Segundo Guimarães, o termo abrange os fenômenos relacionados ao ciberespaço, ou seja, os fenômenos 
associados às formas de comunicação mediadas por computadores. Por outro lado, Escobar (1994) define 
o termo como pano de fundo as novíssimas tecnologias, em especial as relacionadas à comunicação 
digital, à realidade virtual e à biotecnologia.  
8 Termo cunhado por Gardner Dezois para definir o movimento que acreditava que a maior parte da 
produção da ficção científica estava atrelada a fórmulas concebidas no passado, quando a alta tecnologia 
ainda não moldava diretamente o cerne da experiência humana. Os escritores que faziam parte desse 
movimento observaram que a disseminação da tecnologia de ponta, com o avanço da informática, 
ameaçava tornar a realidade mais estranha e empolgante do que a própria ficção (GIBSON, 2003). 
9 Para Baudrillard o simulacro é a realidade mascarada , imaginada, consentida apenas pelas imagens e 
representações que fazemos delas, é a hiper-realidade. No que tange a cultura, o simulacro coloca-a 
como uma esfera de completa autonomia, e nela são jogados os sujeitos descentrados, os quais 
devido ao acúmulo de imagens e simulações possuem apenas uma experiência a compartilhar, que é 
"a alucinação desestabilizada e estetizada da realidade" (BAUDRILLARD, 1995) [grifo nosso]. 



Um estilo de cultura que reflete um pouco essa mudança memorável por meio 

de uma arte superficial, descentrada, infundada, auto-reflexiva, divertida, caudatária, 

eclética e pluralista, que obscurece as fronteiras entre a cultura elitista e a cultura 

popular , bem como arte e a experiência cotidiana

 
(EAGLETON, 1998, p.7, grifo 

nosso).   

Para Castells (1999), essa é a cultura da virtualidade real cultura formada por 

processos de comunicação digital onde o domínio está na diversidade, na construção de 

um novo ambiente simbólico onde: todas as expressões culturais, da pior à melhor, da 

mais elitista à mais popular, vêm juntas nesse universo digital que liga, em um 

supertexto histórico gigantesco, as manifestações passadas, presentes e futuras da mente 

comunicativa. Nesta esfera as interações sociais são virtualizadas e segundo Levy 

(1996), 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 a um processo de resolução a atualização .  

O virtual nos remete ao processo de virtualização que acompanha o homem 

desde suas épocas mais remotas quando através de utensílios fabricados por ele eram 

encontradas formas mais eficazes de lidar com a natureza e com a agricultura ao tentar 

tornar atual a sua experiência real. Segundo Levy (1996) em termos filosóficos é o 

atual, a execução e finitude do ato em si, que se contrapõe ao virtual e não o real.  

Castells (1999) corrobora com esse posicionamento quando busca ajuda no dicionário 

para definir os termos virtual e real: explicarei com a ajuda do dicionário, segundo o 

qual; virtual é o que existe na prática, embora não estrita ou nominalmente, e real : que 

existe de fato.  

O ciberespaço pode ser, portanto, considerado como uma virtualização da 

realidade, uma migração do mundo real para um mundo de interações virtuais. A 

desterritorialização, saída do agora e do isto é uma das vias régias da virtualização, 

por transformar a coerção do tempo e do espaço em uma variável contingente 

(GUIMARÃES, 1997).  

2.2. Seria a cultura de consumo devidamente compreendida pelo 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR?         

O comportamento do consumidor pode ser mais bem compreendido se 

colocarmos um olhar voltado para a perspectiva simbólica, emotiva e estética 

(HOLBROOK et al., 1984) onde a sua experiência inclui elementos hedônicos que se 



referem a fantasias, sentimentos e alegria diferentes

 
de qualquer conexão que por 

ventura possam existir nas decisões de compra racionais (HIRSCHMAN E HOLBROOK, 

1982). Desta forma é a compreensão de que os consumidores se engajam em 

experiências de consumo imaginativas e emocionais (WOODS, 1981). 

Os temas do consumo contemporâneo podem ser agrupados e analisados através das 

tensões expressas em torno das seguintes dialéticas: o material e o simbólico, o social e 

o self, o desejo e a satisfação, a racionalidade e a irracionalidade e a criatividade e o 

constrangimento (ELLIOT, 1997). A eterna busca pela felicidade e a construção de laços 

sociais perdidos são também temas que perpassam seus estudos (SULKUNEN et al, 1997).              

Holbrook (1984) apresenta estudos sobre o consumo de entretenimento e 

diversão como sendo atividades relacionadas a utilização de tempo livre (UNGER E 

KERNAN, 1983); hobbies (BLOCH E BRUCE, 1984), criatividade (HIRSHMAN, 1983); 

jogos (HUIZINGA, 1938); esporte (MIHALICH, 1982) e apreciação estética (OSBORNE, 

1979).            

O lado negro dos games é enaltecido quando observamos comportamentos que se 

transformam em vício onde há a manipulação da máquina sobre o homem (levando-o a 

uma anti-socialização) e também quando há o questionamento sobre os cenários e 

conteúdos dos games que em sua maioria remete à guerra e/ou violência (MACKAY E 

O'SULLIVAN, 1999). Sem falar na contribuição das imagens sintéticas dos videogames 

no incremento da cultura do simulacro que está ao redor do jogador (e de quem a vê) e à 

afiada relação do jogador com a tela quando há distração e desengajamento. O lado 

brando, o intrigante e talvez o maior motivo de sucesso e atração dos games, é a sua 

mistura de jogo e realidade. Afinal, são pessoas reais, convivendo sob regras lúdicas.   

3. Caminhos trilhados 

O trabalho teve abordagem qualitativa, pois se trata de um estudo que investiga 

um fenômeno social e que, segundo a definição de Triviños (1995) consiste em atos, 

atividades, significados, participação, relações e situações. A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave 

da pesquisa. Desta forma, ela é, cada vez mais, obrigada a utilizar estratégias indutivas: 

em vez de partir de teorias são necessários conceitos sensibilizantes para a abordagem 

de contextos sociais a serem estudados como aponta (FLICK 2004).  

O método utilizado para a obtenção dos dados foi o de observação direta não-

participante desta forma, obtivemos identidade interna (eles nos reconheciam), 

entretanto, nós não participávamos diretamente das atividades que constituem a maioria 



do grupo, ou seja, compartilhávamos de momentos com os jogadores, mas não 

jogávamos. Neste papel, as atividades de observador são conhecidas pelo grupo, a nossa 

participação é atividade secundária à obtenção de dados; ou seja, obtivemos acesso ao 

ambiente, às pessoas e a várias informações que precisávamos.  

Geertz (1978) nos sugere a descrição densa para o entendimento dos traços 

culturais presentes no cotidiano social. Ela busca compreender os significados 

encobertos pela aparente superficialidade de uma ação específica. A descrição 

densa consiste justamente na interpretação do que é observado e escrito, pelo 

pesquisador, sobre o campo, [...] o que chamamos de nossos dados são realmente 

construções nossas das construções de outras pessoas [...] [ou seja], nós já estamos 

explicando e, o que é pior, explicando explicações. Piscadelas de piscadelas de 

piscadelas... (p. 19).  

O processo interpretativo abre espaço para uma subjetividade que não é 

tradicionalmente bem vinda em etapas analíticas de trabalhos científicos. Mas, em 

nossa razão científica, há espaço para ela, desde que não nos leve a descambar para 

relativismos excessivos e impeditivos de uma análise defensável perante nossos pares. 

A entrada no campo foi previamente negociada com o dono da lan house o qual 

havia sido contatado e questionado à cerca da possibilidade de fazermos uma 

observação no seu estabelecimento. Recebemos a autorização e assim corroboramos o 

nosso papel como sendo o de observador não participante , entretanto, interagimos 

(através de questionamentos à cerca das ações que tínhamos despertaram nossa 

curiosidade) com os jogadores para melhor compreendermos as suas razões. A 

observação foi pública, pois todos sabiam que estavam sendo observados, tanto os 

donos do estabelecimento como os jogadores.  

A observação foi efetuada em uma lan house em um bairro de alto poder 

aquisitivo, na capital de um dos principais Estados da federação brasileira. Os dados 

foram coletados por meio de observações diárias no período de Outubro a Novembro de 

2005. Tomamos o cuidado de realizar as observações em horários distintos com o 

objetivo de captar o vivido da realidade plugada sob o prisma de públicos distintos.   

4. Compreendendo as nuances do VIVIDO PLUGADO  

O modelo norteador para a obtenção dos dados foi o proposto por Schein (1992) 

que admite a manifestação das culturas sob diferentes formas e níveis podendo ser 



analisadas através dos seus artefatos, valores e crenças básicas.10 Os dados foram 

significados através de um diálogo com estudos prévios realizados por Rheingold 

(1996), Bauman (2001), Sarlo (2004), Castells (2003), Guimarães (1997) e Gibson 

(2003). 

As unidades de significado relativas aos sujeitos foram dispostas no estudo por 

meio de um parêntese que contém o primeiro numeral correspondente ao sujeito 

ordenado pela seguinte seqüência e o segundo numeral refere-se à unidade de 

significado pertencente ao seu registro seguindo sua ordem seqüencial. Por exemplo, o 

parêntese (1.1) corresponde ao primeiro sujeito e ao primeiro extrato de dados.  

A lan house fica no primeiro andar de uma galeria onde o jogador tem que subir 

uma escada para ter acesso. A escada tem pouca iluminação e as paredes são pintadas 

em tom verde-acinzentado com desenhos indefinidos que remetiam a pedras ou que 

pareciam ter saído dos cenários dos jogos medievais que eles encontrariam logo à sua 

frente. 

Antes de adentrar na área dos jogos que o transportarão para a outra realidade 

os clientes passam por uma espécie de hall de entrada onde tem um sofá preto e cartazes 

dos jogos que eles poderão consumir lá dentro. Existe uma diferenciação nos locais 

para as pessoas que alugam horas de internet e horas de jogo, pois as últimas são mais 

barulhentas do que as primeiras. As cores das paredes são vivas (azul e laranja), flyers 

dos jogos são pendurados em todo o ambiente e as próprias máquinas (os servidores) 

tem um design colorido, arrojado e diferenciado. A música-ambiente é uma música de 

estilo techno. A lan house possui 25 máquinas com servidores de última geração, fones 

de ouvido, microfone e consoles.   

Segundo Berger e Luckman (1978) em um primeiro contato com uma cultura 

estranha devemos passar por um processo de socialização, onde adquirimos o 

conhecimento de construção do mundo dos sujeitos interagentes. Sendo assim, o nosso 

                                                

 

10 O primeiro nível, dos artefatos, podem ser definidos como sendo as estruturas e processos visíveis, e.g: 
ambiente físico, linguagem, tecnologia e produtos, criações artísticas, estilo de roupa, maneiras de se 
reportar aos outros, dispositivos emocionais, mitos e estórias ditas, lista de valores publicados, rituais e 
cerimônias observadas. Este nível de cultura é o mais fácil observar e muito difícil de decifrar devido à 
ambigüidade dos símbolos e só podemos chegar na compreensão dos níveis das crenças básicas se o 
observador fizer parte do grupo e operar em seu dia-a-dia. O segundo nível, o dos valores são expressos 
através da observação dos comportamentos validados e compartilhados pelo grupo e lidam com os 
elementos menos controláveis do ambiente ou com as matérias estéticas ou morais, são os elementos 
que reduzem a incerteza de se estar fora do grupo. O terceiro nível, de crenças básicas, são os que guiam 
o comportamento das pessoas, que dizem como a pessoa deve agir, pensar, e sentir sobre determinadas 
situações. Neste nível se define ao que prestar atenção, o que as coisas querem dizer, como reagir 
emocionalmente às situações e que decisões tomar em diferentes tipos de ocasiões (Schein, 1992, p.17).  



tutor (o dono) nos auxiliou nesse processo e nos falou um pouco sobre os diversos jogos 

disponíveis em seu estabelecimento, falou do público que freqüenta a lan house e dos 

eventos que ele promove.  

Os jogos mais procurados são: (a) counter-strike (cs) que é um jogo de primeira 

pessoa, (terrorista contra terrorista), jogo rápido onde a partida acaba em 3 minutos, é 

um jogo policial; (b) o battle-field jogo de campo de batalha que tem uma partida mais 

demorada este só pode ser jogado através da internet, é um jogo de construção de 

identidades e profissões; (c) os rpg (role-playing game) envolvem estratégia e perícia. 

São jogos onde os jogadores desenvolvem e criam personagens com alto nível de 

complexidade e tem um desafio maior implícito que envolve interpretação. Os 

servidores são de fora do Brasil e neles há misturas de tempos e imagens da Idade 

Medieval. Os mais jogados são o world of warcraft e line age II.  

O perfil do público mostrou-se diversificado e ao observarmos o ambiente 

percebemos que havia crianças, adolescentes, mas também um público mais velho o que 

despertou a nossa curiosidade. Segundo Bauman (2001) e Rheingold (1993) os espaços 

da vida cotidiana têm sido extintos e como estes eram onde os homens interagiam, os 

jogadores buscam nas comunidades virtuais o agrupamento necessário para ser 

reconhecido enquanto indivíduos para que possam construir a sua identidade. O que se 

confirmou através da fala do jogador (1, sexo masculino, com idade de 40-45 anos):             

[...] eu jogo por que os jogos proporcionam interação e a possibilidade de falar com pessoas do 
mundo todo e até fechamentos de negócios (1.5).   

Uma visão apologética a cerca das comunidades eletrônicas e dos jogos virtuais 

nos é apresentada através do termo ágora eletrônica (RHEINGOLD, 1996). Na Atenas 

democrática original a ágora era não apenas o mercado, mas também o local onde os 

cidadãos se encontravam para conversar, contar mexericos, discutir, avaliar-se e 

encontrar pontos fracos das idéias políticas através do debate. Que tipos de debates e 

assuntos são tratados nessas comunidades de jogos virtuais? Se eu posso tudo no 

ambiente não falta a outra parte do desenvolvimento do self, a alteridade, o Outro 

generalizado mencionado por Mead (1932), para sermos reconhecidos e aí sim 

construirmos a nossa identidade? Onde fica a questão política? A questão principal é 

entender como é que esse Outro se apresenta. 

Em uma comunidade sempre há definições de papéis a serem desempenhados, 

regras a serem seguidas e comportamentos institucionalizados, entretanto, esta visão não 

foi apreendida no campo.  Percebemos muito mais o sonho primitivo do homem de 

querer dominar a natureza, o mundo e ser o senhor de si, o encontro da utopia do não-



lugar. Ou o lugar dos sonhos onde nada é contestado e onde se é o todo-poderoso? 

Esse lugar parece ser atingido através de alguns momentos de interação com os jogos, 

como declarou o jogador: 

[...] no ambiente virtual se pode tudo; e a brincadeira é algo permitido e até valorizado. Essa 
oportunidade   de brincar, da gozação o tempo todo, do tirar onda . Mesmo havendo hierarquia e 
definição de papéis, a  gozação com o superior é permitida (1.2).   

A socialização com os códigos desta cultura é fundamental para poder vivê-la de 

forma mais intensa. Os adultos encontrados jogando no ambiente confirmaram essa 

hipótese quando afirmaram que jogam desde pequenos . Como vencer o jogo se não se 

está familiarizado com as regras, como desafiar a máquina se não soubermos como a 

mesma funciona?  

Vivemos um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 

simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma 

composição de imagens virtuais do mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não 

apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam na 

experiência (CASTELLS, 2003). Ou seja, a própria experiência do consumo das imagens é 

o real para esses jogadores.  

Na verdade, como menciona Sarlo (2004), o que encontramos em ambientes de 

consumo de jogos virtuais é um conjunto de temporalidades diversas: as alavancas e os 

botões de controle pertencendo à era da mecânica; os vídeos, à era das imagens e sons 

digitalizados.  

Combater essas máquinas requer uma soma de habilidades de tipos diferentes: o 

manejo das alavancas e dos botões se inscreve na ordem dos reflexos corporais; 

entretanto, o que se passa no vídeo e o que se deseja que ali aconteça obedecem a uma 

lógica extracorporal. Muitos dos jogos trabalham com as dificuldades resultantes dessa 

heterogeneidade, o que pôde ser observado no campo quando um jogador estava 

jogando em duas máquinas ao mesmo tempo. Conforme as conversas com o jogador 2 

(de sexo masculino com idade entre 25-30 anos) e com o jogador 3 (de sexo masculino, 

com idade entre 30-35 anos) sobre as suas experiências de consumo: 

Jogar alivia o estresse, tira o foco de atenção dos seus problemas cotidianos e faz você  se 
concentrar em algo diferente do que seja a realidade que está vivenciando (2.3).  
Aqui eu não penso em nada além do jogo. O jogo mostra uma realidade, que existe em forma de 

fantasia (3.3). 
Jogar é como ir ao cinema é um resgate do mundo da fantasia. Você se transporta para  um 

outro mundo (1.7).  

Como não se render ao realismo das imagens que esses jogos emanam? Sarlo 

(2004) argumenta que o realismo das imagens produzidas por tais jogos é banal e 



incrível: banal por que traduz em ícones a independência icônica original das imagens 

clássicas do videogame; incrível, porque, segundo as leis do videogame, só se pode 

admitir um realismo naturalista perfeito (como a realidade virtual) e não a aproximação 

grosseira de imagens mais velhas do que a tecnologia as torna possível.  

Um exemplo no campo estudado foi uma criança (sexo masculino e idade entre 

8-12 anos) que estava tão absorvida pelas imagens e pelos sons gerados pelo jogo que 

nada o distraía, nem a nossa aproximação na tentativa de tirar uma foto, parecia estar 

em fluxo. A concentração dela era total para não perder nenhum estímulo, pois, ela 

estava em um combate singular com a máquina. Outras dimensões de 

temporalidades e realidades diversas são experienciadas por estes consumidores, como 

declara o jogador 4 (sexo masculino, idade entre 18-25 anos). 

Jogo por entretenimento para viver algo diferente da vida real. O tempo é outro. Lá  tudo é 
competição e brincadeira (4.2) 

Os jogadores entram em outras dimensões de tempo-espaço. Estados hipnóticos 

são alcançados. Há uma hibridez de tempos históricos e atuais; virtuais e possíveis. 

Jogos que remetem à épocas medievais, gueldas, tribos e outros ainda que não remetem 

a absolutamente tempo referencial nenhum; outro qualquer, simplesmente criado pelo 

jogador.  

Como é que aquelas pessoas consumiam tanto tempo dos seus dias em jogos de 

ambientes virtuais? Durante os períodos da observação percebemos a freqüência 

repetida de muitos dos jogadores. Que significado esses jogos possuem para eles? Por 

que é melhor lidar com esse virtual imagético no lugar da possibilidade do atual da vida 

cotidiana? A eficácia das analogias com o mundo que os jogos expandem aludindo à 

replicação de instituições sociais é o que traduz a sua popularidade.  As pessoas das 

comunidades virtuais fazem tudo o que as pessoas na vida real fazem, mas estão 

desprendidas dos seus corpos. [...] A questão da comunidade é uma questão de 

emoções, assim como de razão e de dados  (RHEINGOLD, 1993, P.50). 

Tentemos olhar os jogos virtuais com um olhar de dentro , nos inserindo em 

seus códigos talvez fique mais fácil. Bom, é fato que os jogos ativam os reflexos e a 

memória, agilizam o raciocínio, facilitam a tomada de decisão, melhoria de estratégia e 

tática, a persistência, o traçar e alcançar objetivos e metas, negociação de papéis e 

construção de personalidades e identidades. Os achados deste estudo podem ser 

sintetizados para uma melhor compreensão, conforme o quadro a seguir.  



Quadro 1: Manifestação da cultura da lan-house sob a perspectiva dos artefatos,  
valores e crenças básicas   

 
Lan House 

 
1. Artefatos e Criações 2. Valores 3. Crenças Básicas 

Computadores (25) /Microfones / fones 
de ouvido / servidores de alto 
desempenho / música ambiente-tecno 

  
Diversão / 

Entretenimento 

Há uma hibridez de tempos históricos, 
atuais e virtuais. Jogos que remetem à 
épocas medievais, gueldas, tribos e outros 
ainda que remetem a outro tempo qualquer 
criado pelo jogador. Imersão em outra 
realidade. 

A produção dos jogos em 3D privilegiam 
o design remetendo a ambientes de 
filmes. Pintura nas paredes remetendo 
aos ambientes dos jogos 

 

Amizade 
Interação 

 Informalidade 

A busca dos jogadores nesse consumo é por 
Socialização onde as máquinas aparecem 
como intermediadoras facilitando a criação 
de clãs e comunidades. 

Comum ouvir comentários sobre os 
vencedores e perdedores dos jogos assim 
como das estratégias que eles utilizivam 
no jogo. 

  

Ética (do jogo) 

Situações enfrentadas pelos jogadores da 
lan-house antes do jogo: (1) que jogo jogar? 
(2) como jogar? (3) a escolha do 
personagem (4) como eles desenvolviam os 
personagens 

Ambiente familiar (proibido fumar, 
beber e brigar). Horário de maior fluxo: 
finais de semana e noites em dias de 
semana. A maioria dos consumidores era 
do sexo masculino e moradores da 
redondeza. Auto-denominação dos 
consumidores: nerds. 

     

Desafio 

Situações enfrentadas pelos jogadores 
durante o jogo: (1) conhecimento à cerca 
das suas habilidades físicas para uma 
melhor atuação no jogo 2) como lidar com a 
morte do personagem criado, (3) o "vencer" 
(o jogo), (4) o "perder" (o jogo), (5) o 
"vender" personagens fortes nos jogos (6) o 
"parar" o jogo para um intervalo e a 
socialização com os outros no ambiente. 

  

6. Considerações finais  

O estudo apontou a importância de se compreender essa nova forma virtualizada 

posta em nossa realidade colocando em escrutínio as conseqüências que isto pode 

trazer. A caracterização do consumo analisado; o lazer, o jogo, é na sua própria essência 

uma fuga, um escape às frustrações e angústias cotidianas. Este é um contraponto ao 

tempo do trabalho que requer concentração, racionalidade, estratégia, envolvimento, 

metas e objetivos a serem atingidos e quando essas características são incorporadas ao 

tempo do lazer parece haver problemas, ou seja, a utilização da lógica da produção 

aplicada ao consumo.  

Novas instituições surgem com o advento dos jogos e comunidades virtuais e 

são elas agora que estão transmitindo valores e sentidos existenciais aos seres humanos 

que estão expostos aos seus encantos . Cabe-nos, então, a postura de refletir sobre o 

conteúdo que estão sendo transmitidos por essas novas instituições que estão soltas 

deixando muitas vezes que nós mesmos, os usuários-alienados, as signifiquem.   

A passividade quanto aos efeitos ideologizantes do espaço virtual são 

combatidas ao se defender a independência simbólica dos sujeitos, que não adotam 



arbitrariamente valores alheios às suas culturas, mas sim se apropriam dos mesmos, 

dando à eles novas leituras e interpretações (GUIMARÃES, 1997). O que nos faz chegar à 

conclusão de que a realidade, como é vivida, sempre foi virtual porque sempre é 

percebida por meio de símbolos fornecedores da prática com algum sentido que escapa 

à sua rigorosa definição semântica. 

Compreendemos como limitações do estudo: primeiro o período de observação 

(que foi curto segundo os parâmetros antropológicos), o que impossibilitou a análise da 

cultura em seu nível mais profundo e segundo o fato do observador não jogar.  

Contra argumentamos que este, entretanto, cumpriu o objetivo principal que foi 

o de explorar o campo do comportamento do consumidor à luz de uma abordagem 

cultural trazendo à tona o crescimento do mercado desse segmento de consumo e 

reflexões sobre as conseqüências que o mesmo pode gerar.  Desta forma, sugerimos 

como indicações de pesquisas futuras a utilização do olhar etnográfico como um 

caminho futuro a ser trilhado que pode levar a uma compreensão mais acurada à cerca 

do comportamento do consumidor.   

O fenômeno lan house parece ser a prova de que a necessidade de convivência 

entre os homens fala mais alto, pois o jogo é apenas um pretexto para a formação de 

grupos, relacionamentos, gangues, clãs, denotando a importância do jogo como 

impulso social, pois, apesar do clima de guerra dos jogos o clima do ambiente é 

bastante amistoso.  
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