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DUAS LIÇÕES PARA SE CONECTAR A UM CURRÍCULO
Cláudio Lúcio Mendes – UFRGS 
GT de currículo – nº 12

A literatura educacional, já há algum tempo, discute as relações entre cultura, poder e saber no currículo, a partir dos mais variados referenciais teóricos Cf. Young, 1971 e 1989; Apple, 1989; Giroux, 1995a; Giroux e McLaren, 1995; Moreira, 1995; Sacristán, 1995; Popkewitz, 1997; Silva, 1995, 1999a e 1999b; Corazza, 2001; dentre vários outros.. Uma das mais recentes vertentes a problematizar essas relações, tanto no ambiente escolar como para além dele, são os Estudos Culturais. Para isso, os Estudos Culturais lançaram mão do conceito de pedagogia cultural.
O conceito de pedagogia cultural entende que os processos educativos ocorrem em vários locais além da escola. Os sujeitos aprendem em diferentes lugares, de diferentes formas, em diferentes contextos. Além da escola, são igualmente considerados como espaços pedagógicos os momentos/lugares “onde o poder [e suas relações com o conhecimento] se organiza e se exercita, tais como bibliotecas, TV Cf. Fischer, 1996, 1997 e 2000; Apple, 1998 e Paraíso, 2001., filmes Cf. Giroux, 1995b e 1996; Dalton, 1996; Fabris, 2000., jornais Cf. Simon, 1995., revistas Cf. Marzola, 2000., brinquedos Cf. Bujes, 2000., anúncios Cf. Amaral, 2000., videogames Cf. Mendes, no prelo., livros, esportes etc.” Steinberg, 1997: 102.. Os estudiosos dos Estudos Culturais preocupados com questões pedagógicas consideram esses momentos/lugares como nichos importantes para se analisar os processos educacionais, buscando entender melhor como os sujeitos constroem conhecimento sobre si, sobre os outros e sobre as coisas que os rodeiam.
Sinteticamente falando, o conceito de pedagogia cultural pode ser considerado como universos específicos de relações de poder-saber que deslocam, do currículo escolar para os artefatos culturais, a “responsabilidade” em educar. Aquelas funções (educar as gerações mais novas, transmitir-lhes “valores universais”, mostrar-lhes como se portar em público e no convívio com as pessoas; trabalhar com os mais diversos conteúdos: educação sexual, educação para o trânsito, educação alimentar, educação para saúde etc.) que eram, de uma maneira ou de outra, de incumbência das escolas e dos currículos escolares – do final do século XIX, até meados do século XX – foram deslocadas, “divididas” e ampliadas a partir dos anos de 1950, com e pela mídia em geral Cf. Green e Bigum, 1995 e Mendes, no prelo., com e pelas grandes corporações capitalistas Cf. Kincheloe, 1997 e Steinberg, 1997., com e pelos jogos eletrônicos Cf. Mendes, no prelo.. Várias outras instâncias interessadas em educar o sujeito também estarão aí envolvidas, com o objetivo de ensinar para o consumo, para o jogo, para o embelezamento do corpo Cf. Fraga, 2000., para a participação em campanhas de auto-ajuda Cf. Silva, 2001b. etc.
Como podemos constatar, hoje em dia são vários os artefatos culturais a nos educar de algum modo, propondo tipos distintos e muito bem endereçados O modo de endereçamento é um conceito originalmente dos estudos do cinema. Esse conceito tem sido empregado, no campo educacional, com a intenção de se discutir como os alunos podem ser abordados (ou não) de formas mais eficientes. Dito de outra forma, o conceito de modos de endereçamento vem ajudando a discutir como alguns alunos são capturados por determinados discursos e outros não. Ao usar esse conceito, parto do princípio de que todos os discursos são endereçados a um tipo de sujeito (ou a alguns tipos), com interesses morais e sociais normalmente preestabelecidos. Leva-se em conta, com isso, que nenhum discurso poderia abordar a todos da mesma forma e ao mesmo tempo e que os sujeitos poderiam ser capturados de diferentes maneiras (cf. Ellsworth, 2001). de currículos culturais. Esses têm como alvo os mais variados públicos, com os mais diversos interesses, constituindo processos culturais É importante explicitar que a concepção de cultura que me apoio para discutir os artefatos culturais não é a do lugar de produção de significados. Cultura é aqui entendida como um “conjunto de práticas (governamentais e alheias) destinadas a gerar certos tipos de pessoas, e não como uma reunião de fenômenos que possuem significados como um banco, do qual se saca e se deposita” (Kendall e Wickham, 1999: 122). Sendo assim, fica difícil determinar quem produz e quem é produzido pela cultura. Não há uma lógica abrangente que determinaria o local da produção cultural. Procurar saber onde ela nasce e como ela é transmitida parece ser um empreendimento infértil. Por outro lado, pensar a cultura como formas de gerenciar os sujeitos, de maneiras específicas, participando na constituição de formas de governo do “eu” e de formas curriculares, parece-me mais produtivo para problematizar as questões levantadas neste trabalho. “intimamente vinculados com as relações sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com as opressões de idade” Cf. Johnson, 1999.. Este artigo mostra as complexas relações e a “vontade” de ensinar de um desses artefatos: os jogos eletrônicos. Tais artefatos estão, cada vez mais, causando impactos no ambiente social e cultural, educando crianças jovens e adultos com estratégias muito bem constituídas e articuladas em torno de um currículo cultural. Exponho, aqui, esse currículo cultural por meio de duas “lições”: a de educar para o consumo e a de educar os gestos e as atitudes corporais de quem joga. Para descrevê-las, parti de uma problemática inicial que pode ser resumida da seguinte maneira: como é a constituição de um currículo cultural dos jogos eletrônicos? Essa questão inicial acabou se desdobrando em duas outras: Quais são as suas estratégias para educar o jogador? Quem seria, supostamente, esse jogador?
Para tratar teórico-metodologicamente as questões acima, inspirei-me, além dos Estudos Culturais, na perspectiva de governo de Foucault. Noção de governo “entendida no sentido amplo de técnicas e procedimentos destinados a dirigir a conduta” Foucault, 1997a: 101. dos seres humanos: das crianças, dos cidadãos, dos sujeitos jogadores. A administração da conduta ocorre em várias atividades e áreas como no trabalho, no lazer, na estética física, na aparência, nas relações com a família e com os amigos. Tudo isso está imbricado por práticas que nos remetem a uma vasta gama de sentimentos. Sentimentos relativos a outros, mas, em especial, a nós mesmos. Mais do que uma projeção externa sobre nós, há uma projeção nossa em nós mesmos Cf. Foucault, 1999: 445..
Dentro das estratégias de governo discutidas neste trabalho, os jogos eletrônicos são identificados aqui por diversas técnicas intelectuais e corporais, comprometidas com as estratégias das relações de poder-saber, formando um campo estratégico. Ler as caixas dos jogos; os manuais e as orientações no software. Contar quantas fases a serem ultrapassadas; quantas ações podem ser realizadas pela personagem; quantos “inimigos” deverão ser “mortos” para se chegar a um fim. Memorizar onde as dificuldades do jogo se concentram; quais são suas estruturas e como usá-las para sermos efetivos ao jogar; quais sons (altos ou baixos; constantes, cíclicos ou pontuais) são identificados com as dificuldades propostas pelo jogo. Registrar, no próprio computador, em qual momento do jogo estamos. Anotar, para nós e para outros, onde nos encontramos e, principalmente, como chegamos lá. Diferenciar em qual momento saltar, parar, atirar, nadar, correr rápido ou lento, observar em zoom ou panoramicamente. Sintetizando, identificar todos os símbolos que essas técnicas abarcam. Ler, contar, memorizar, anotar, registrar, diferenciar e identificar são alguns exemplos de práticas cotidianas empregadas nos jogos e interpretadas aqui como técnicas intelectuais. 
Uma outra faceta das práticas usadas ao se jogar jogos eletrônicos são expressas pelas técnicas corporais. Posição do corpo para sentar na frente do computador; para segurar o joystick; para usar o teclado; para ver a tela. Formas gestuais que expressam medo, raiva, força, esforço, tanto por parte do jogador, como, especialmente, das personagens do jogo. Formas de moldar o olhar: abaixar a cabeça para visualizar algo escondido; observar imagens em velocidades variadas, obrigando o assistente a treinar sua visão. Formas de moldar a audição: o volume do som; como ouvi-lo melhor; onde ficarão as caixas de sons em relação ao lugar que o corpo está. Essas diferenciações entre esses dois tipos de técnicas são de caráter didático-metodológico, pois, na verdade, saber quando e como uma começa e termina para outra agir é impossível. Territorializar as suas fronteiras não é uma questão muito viável. As técnicas são assim colocadas para apontar suas várias origens, seus vários empregos e sua grande diversificação Cf. Rose, 2001..
O principal material analisado foi o jogo de ação e aventura Tomb Raider, mais especificamente os números III, IV e VI. Foram abordados os softwares (os jogos propriamente ditos), as caixas, os manuais e os contratos de licença de cada um dos jogos. Somado a isso, trabalhei com materiais de revistas especializadas no tema jogos eletrônicos, revistas on-line (língua portuguesa, espanhola e inglesa) e todo tipo de material capturado na Internet relacionado com a série de jogos Tomb Raider. A escolha por analisar essa série de jogos deu-se pelo impacto que eles têm no ambiente social. Para se ter uma idéia, numa procura feita no google Cf. www.google.com . O google é uma eficiente ferramenta de busca na Internet., em 13 de setembro de 2001, usando o termo Tomb Raider, apareceram, em toda a WEB, 625.000 endereços e, em português, 14.700. Esse volume de itens incorporou tanto assuntos sobre o jogo, como também sobre o filme Tomb Raider: The Movie, lançado no Brasil em junho de 2001. Contudo, todos os itens têm uma relação direta com o jogo, pois o filme é nele baseado e dele tira o desenvolvimento da história. Vários desses endereços são páginas dedicadas apenas ao jogo Tomb Raider. Muito desse impacto deve-se ao lançamento dos seis números da série Tomb Raider para todos os tipos de plataformas, fora os minigames Os videogames, os minigames e os computadores têm como base para suas funções um conceito chamado de plataforma. É um programa que tem esse nome por ter sido pensado como um apoio, uma base na qual pode-se estruturar e construir: tipos de linguagens, funções e lógicas de armazenamento e formas diferenciadas de interatividade com o usuário. Atualmente podem ser encontradas no mercado as seguintes plataformas de videogames: N64, Dreamcast, Playstation, Playstation2000, Nintendo Gamecube e X-Box. Todas elas correspondem aos nomes dos próprios aparelhos de videogames que estão a venda no mercado. Os computadores têm outros tipos de plataformas, sendo a da Microsoft e da Apple as mais conhecidas. Já os minigames apresentam uma infinidade de plataformas.
. É um game “jogável” na maioria das máquinas de videogame e de computador. Igualmente, chama a atenção por ser um dos poucos jogos a ter uma mulher como personagem central, num mundo no qual o herói é muitas vezes representado por uma figura masculina. A figura feminina geralmente fica em segundo plano  Cf. www.childrennow.org/media/video-games/2001/..
Para desenvolver este artigo, organizei-o do seguinte modo: inicialmente faço um prefácio do currículo anunciado, localizando o universo dos jogos eletrônicos e o jogo Tomb Raider. Conjuntamente, descrevo a problemática desenvolvida para chegar nas duas lições do currículo cultural aqui expostas. Logo depois, trago as discussões em torno das duas lições, concentrando-me na questão de como elas são empregadas para nos conectar e nos fazer sujeitos de seu currículo. Por último, trago à tona uma discussão em torno do sujeito que os jogos constituem e que está presente como um modelo pensado para “formular” as lições de tal currículo. Venha comigo e conecte-se, também, a esse currículo!!!
Prefácio de um currículo
	No dia 14 de abril de 2001, na novela das 19hs da Rede Globo, foi apresentada uma cena entre duas personagens: mãe e filho. A mãe olha a mochila do filho, pega um minigame e fala para ele: “Isto é material escolar?” O menino responde: “Não, mas deveria ser. É muito mais interessante que as coisas da escola!” Essa cena midiática resume, por um lado, a relação nem sempre prazerosa entre o aluno e a escola. Mas, por outro lado, demonstra também a ascensão dos jogos eletrônicos como um objeto cultural a oportunizar um tipo de “aprendizagem mais interessante” que não faz parte do currículo escolar formal, ou, se faz, é simplesmente escolarizada Pinho (2001), em seu trabalho de mestrado, observou crianças jogando no espaço escolar. Era uma aula como outra qualquer do currículo escolar, com a duração de 50 minutos e o jogo era considerado educativo. Esse jogo, de nome Simtown, propõe como objetivo construir cidades e administrá-las. Segundo Pinho, a aula tinha a função básica de apontar para os alunos os vários problemas ao se construir e administrar uma cidade. Os alunos só podiam jogá-lo acompanhados pela professora e no momento da aula.
.
	Os jogos eletrônicos (minigames, jogos para computador, softwares para videogames, simuladores, fliperamas etc.) constituíram-se, principalmente na década de 1990, como artefatos culturais de grande importância, oportunizando “conexões” das mais diversas entre os jogos, por um lado, e as crianças, os jovens e os adultos, por outro. O volume de vendas desses artefatos pode bem demonstrar seu impacto social. Dados de 1998 mostram que, no Brasil, foram vendidos 2,8 milhões de jogos. No mesmo ano, a indústria dos jogos eletrônicos, nos EUA, era a segunda maior do ramo de entretenimento, perdendo apenas para a televisão e ficando à frente da indústria cinematográfica Cf. Revista Superinteressante, Jun/1999:34.. É uma indústria que movimentou aproximadamente seis bilhões de dólares e que vem lançando mais de três mil títulos por ano Cf. www.gameplay.com.br/notícias. Esses números são absolutos em relação a todos os tipos de soft e hardwares de jogos eletrônicos. Estão incluídas as vendas de títulos de jogos para computador e para o videogame e das próprias máquinas dos videogames. Os dados relativos à venda de computadores pessoais não estão incluídos.. No ano de 2000, pela primeira vez em aproximadamente 25 anos de história dos jogos para computador e para videogame, os lançamentos de títulos de jogos e de videogames rivalizaram  com as estréias de filmes da indústria cinematográfica estadunidense (em glamour, por parte dos fãs e da imprensa; em valores econômicos, pela quantidade de unidades vendidas) Cf. www.uol.com.br/abriljovem/agames/notícias/egm_emprego/emprego.html.
. 
Vinculado a isso, podemos pensar em um outro ponto. Ao se jogar individualmente ou em pequenos grupos, a necessidade de um maior número de consumidores é automática, pois tanto os hardwares como os softwares, por unidade, servem a poucos ao mesmo tempo. Práticas estão presentes para reafirmar esses mecanismos de consumo para além de formas individualizadas de jogá-los. Esses jogos estão prontos a dar uma das suas principais lições: ensinar para o consumo.
 	Entretanto, se eles educam, não bastaria que educassem apenas para o consumo. Para obterem tanto sucesso seriam necessários outros “processos educativos”. Eles, igualmente, carregam preocupações em educar os gestos e as atitudes corporais daqueles que jogam. Nos jogos eletrônicos, encontramos formas quase infinitesimais de controle de gestos e atitudes, as quais o corpo de quem joga precisa responder com a maior eficiência possível aos estímulos do jogo. Há uma economia que se baseia em esquemas minuciosos, procurando educar o corpo em posições mais eficientes para que esse responda às proposições determinadas pelos jogos, como detalhes da posição da mão, do tronco, dos olhos, da coluna, dos pés, das pernas. Cada parte do corpo compõem a ação de seu todo. Atacar, defender, virar, atirar, desviar, recuar e avançar são, muitas vezes, educadas nas suas menores nuanças para a maior eficiência “no” jogo (do jogador), mas da mesma forma, “do” jogo (sobre o jogador). À medida que o jogador aumenta sua capacidade de dominar as proposições do jogo, o jogo se torna cada vez mais eficiente em educá-lo.
	O currículo dos jogos eletrônicos é altamente complexo, contemporâneo e possivelmente ambíguo. São algumas dessas complexidades, contemporaneidades e ambigüidades que exploro neste trabalho. Entretanto, não me debrucei sobre todo o universo dos jogos, pois seria impossível analisar os produtos de uma indústria que lança por volta de três mil títulos por ano. O conjunto de materiais analisados é composto pelos jogos eletrônicos Tomb Raider III, IV e VI – jogados por mim em computador –, pelo material colhido em revistas e na Internet sobre o tema jogos eletrônicos e também sobre o jogo Tomb Raider. Possíveis generalizações em torno da indústria dos jogos eletrônicos foram feitas baseadas no material colhido sobre tal indústria.
Das análises feitas desse material, discuto, neste ensaio, apenas a constituição de um currículo cultural. As discussões em torno dos outros temas pesquisados – as tecnologias de silício, as imagens e sons de Tomb Raider, as técnicas intelectuais e as técnicas corporais, a constituição de modelos de gênero, raça e etnia – não foram incluídos neste ensaio por óbvia falta de espaço, mas, de uma forma ou de outra, dão subsídios às análises aqui desenvolvidas. 
Primeira lição: a educação para o consumo
O capitalismo tomou a subjetividade O que estou entendendo por subjetividade são as conexões que nos ligam a outros humanos, a outras máquinas, a relações de poder e saberes que nos rodeiam e, igualmente, participam da nossa constituição e são para nossa constituição. Nesses jogos de subjetivação, estamos mais propensos a experimentar flashs de sujeito do que sermos sujeitos estáticos e específicos: “aqui está o sujeito”; “este é o sujeito”. A subjetividade poderia ser definida como um protocolo (totalmente instável) de experimentações. para desestabilizá-la, reestabilizá-la, constituí-la de determinadas formas, a parti de seus mecanismos de necessidades criando necessidades Cf. Deleuze, 1998: 209-226 e Baudrillard, 1995.. O capitalismo, de formas práticas e difusas, propõe maneiras de estabilizar o sujeito para determinados interesses e, por outro lado, também propõe modos de desestabilizá-lo para novos interesses (poder e práticas não se separam). E os jogos eletrônicos não transgridem essas maneiras de educar o consumidor. Pelo contrário, essas práticas constituídas pelas estratégias das relações de poder fazem parte das lições para o consumo que são abordadas neste trabalho.
O consumo torna-se o caminho de identificação. Ao se lançar, por exemplo, um novo modelo de jogo eletrônico, identificando-o com um estilo de vida “mais adequado” – fazendo, evidentemente, um juízo de valor para isso – as campanhas publicitárias lançam mão de uma variação do “sujeito original”. Um tipo de “sujeito original” é aqui denominado como aquele que não pode deixar de estar conectado o tempo todo às novidades da indústria dos jogos eletrônicos. Contudo, esse sujeito original precisa ser desestabilizado com o lançamento de um novo modelo de jogo eletrônico (pelo menos essa é a proposta das campanhas publicitárias e dos produtores). O que trará novamente estabilidade ao sujeito é algo mais moderno, mais rápido, mais eficiente, simbolizado pelo novo jogo ou pela nova máquina. A idéia de sujeito da modernidade tem essa utilidade central: localizar-nos para nós mesmos e também para os outros o “nosso eu”, para que possamos (ou possam) saber quem somos, o que somos ou mesmo, o que nos tornaremos Cf. Foucault, 1997b: 32.. “Tal como as outras categorias da metafísica, o sujeito não passa de uma ficção que se caracteriza não por sua falsidade, mas por sua utilidade” Cf. Silva, 2001a.. No caso em questão, a utilidade (e o prazer) para consumir jogos eletrônicos.
É certo que os seres humanos não participam dessa lógica de um modo inerte. Mesmo que os discursos das campanhas publicitárias sejam bem articulados, apoiando-se em relações de poder com grande repercussão social, isso não quer dizer que práticas de resistência não sejam empregadas. Os discursos em torno do consumo dos jogos eletrônicos não chegam a todos e, muito menos, chegam da mesma forma. Eles são, de maneira geral, endereçados a sujeitos de um determinado tipo, com uma certa visão de mundo, com um certo quadro de valores morais. Aqueles que a construção discursiva negligenciou ou não conseguiu atingir dificilmente serão capturados. Eles resistirão simplesmente pelo motivo de determinado discurso não afetá-los.
Outra forma de resistência à possibilidade de consumo é a diversidade de discursos de origens midiáticas. A mídia apresenta outros produtos (outras versões de jogos eletrônicos) que competem pela preferência do consumidor. Vários discursivos disputam a preferência do sujeito, tentando educá-lo de diferentes maneiras.Vários outros modos de resistência dos seres humanos poderiam ser descritos. Entretanto, não é o objetivo aqui. Não estou interessado, neste trabalho, em analisar ou avaliar as respostas dadas por quem joga. Minhas preocupações são com “as práticas pelas quais” os jogadores são compreendidos e pelas quais se age “sobre eles” Rose, 1996: 23. por meio de um currículo cultural.
A Segunda parte da lição para o consumo, na qual as análises foram baseadas em Tomb Raider, apresenta, no seu conjunto, lógicas de ação e aventura, principalmente simbolizadas na figura de uma heroína: Lara Croft (a personagem principal do jogo). “Ágil e sensual, nossa heroína incorpora mais movimentos e usa também inusitados meios de transporte, como caiaque e o quadriciclo” Parte posterior da caixa do jogo de Tomb Raider III, grifos meus.. Lara é uma personagem bem complexa, composta por características como sensualidade, agilidade, força e coragem. A sensualidade de Lara pode ser constatada na sua própria imagem. Seios voluptuosos, rosto cuidadosamente desenhado, coxas e “glúteos” fortes, firmes e “esteticamente delineados”. A sensualidade de Lara fica evidenciada em duas imagens encontradas no manual de Tomb Raider IV. Na contracapa interna, temos Lara de topless, com um dos braços na frente dos seios, deitada, tranqüila e alegremente tomando sol numa praia. Na mesma contracapa, em sua face externa, Lara aparece, da cintura para cima, sem nenhuma roupa. Nessa imagem, seus seios não são mostrados por um jogo de luz e escuridão, conjuntamente com a posição dos braços. Toda essa sensualidade é bem planejada. Um dos produtores da série de jogos Tomb Raider, Philip Campbel, assumiu, numa entrevista dada nos EUA, que Lara Croft além de ser muito ágil, forte e viril, é uma mulher madura, bonita e muito sensual Cf. www.uol.com.br/jogos/especial/planeta/empresas/.. A “agilidade”, a “força” e a “virilidade” por parte de Lara parecem “qualidades” endereçadas para capturar um público adolescente mais interessado em jogos de ação e aventura. Por outro lado, “mulher”, “madura”, “bonita” e “sensual” parecem-me características endereçadas para capturar um público adulto.
A agilidade, a força e a coragem de Lara são exaustivamente apontadas e reforçadas. Lara pode fazer ações como correr, caminhar, rolar, nadar, atirar, subir em cordas, empurrar blocos de pedra, manobrar vários meios de transporte etc Cf. manuais de Tomb Raider III, IV, VI.. Além dessas habilidades “motoras”, é de se exaltar a sua coragem. “Nossa heroína” não tem medo de lugares misteriosos e obscuros. Muito menos dos seres “perigosos” que a todo tempo querem atrapalhá-la em suas atitudes heróicas. Macacos, serpentes, piranhas, seres mitológicos e até mesmo o já há muito extinto Tiranossauro Rex são algumas das personagens que “estão a sua espera” (a expressão entre aspas serve tanto para Lara, como para o jogador. Estão a espera de Lara e a espera de que o jogador a conduza para seu destino heróico. Essa expressão pode ser encontrada nas caixas dos jogos). Ela deve enfrentar e vencer a todos para cumprir a sua missão: salvar o “mundo” do mal, pois, “como sempre, nossa heroína está pronta para o que der e vier” Parte posterior da caixa de Tomb Raider III.. 
Essa primeira lição dos jogos eletrônicos, interessada em capturar possíveis jogadores para participarem, junto com Lara, das aventuras propostas pelo jogo, chama o jogador para compartilhar das aventuras de Lara:
“Venha viver com Lara a maior aventura da série Tomb Raider. Parta em busca de um lendário meteoro com poderes de regenerar a vida. Desbrave 5 mundos extensos, explorando-os na ordem em que preferir. Enigmas e ambientes inéditos, além de velhos inimigos – como o famigerado [cic] tiranossauro –, estarão a sua espera. Acompanhe a intrépida Lara em expedições por selvas tropicais e desertos gelados. [...]. Prepare-se para fortes emoções!” Parte posterior da caixa do jogo de Tomb Raider III..
	“Junte-se a Lara em suas explorações” Parte posterior da caixa do jogo de Tomb Raider III. em vários locais do planeta. O verbo juntar, usado como sinônimo de unir e participar, empregado na 2ª pessoa do imperativo afirmativo, dirige-se a um possível consumidor/jogador que participará do jogo, tornando-se um parceiro de Lara em suas ações. “Corra na velocidade máxima, equilibre-se em plataformas íngremes e aventure-se por cinco fases de ação interligadas à caçada de Lara ao artefato perdido” Parte posterior da caixa do jogo de Tomb Raider VI.. Mas não é só um movimento de parceria. O jogador deverá assumir o controle do jogo, ser o próprio herói ou a própria heroína, pois “com um arsenal de armas que inclui lançadores de granadas e de foguetes, você vai arrasar hienas, macacos, piranhas e o temível tiranossauro”  Parte posterior da caixa do jogo Tomb Raider III, grifo meu.. O heroísmo de Lara só é possível com a participação do jogador/consumidor. Mesmo existindo uma heroína, plena em seu heroísmo, que salvará a todos, o jogador não pode “faltar” à lição (do consumo) para salvar o mundo e lutar contra o mal.
Segunda lição: a educação dos gestos e das atitudes corporais
Em todos os números da série, há sempre artefatos mágicos a serem resgatados pelo jogador por intermédio de Lara Croft, que não pode deixar que caiam em mãos erradas, impedindo que o mal prevaleça. Sinteticamente, é essa a história que dá força de conjunto à série Tomb Raider. Contudo, cada jogo tem sua própria história, dando-lhe, igualmente, força de conjunto. Em Tomb Raider III, por exemplo, Lara precisa juntar cinco artefatos mágicos que estão em cinco lugares diferentes: Índia, Pacífico Sul, Londres, Nevada (EUA) e Antártida. Cada um desses “locais” é uma grande fase, sendo a Índia obrigatoriamente a primeira e a Antártida a última. A ordem de seqüência entre as outras fases é uma escolha do próprio jogador. Ao serem juntados na Antártida, os artefatos restaurarão o equilíbrio do meio ambiente terrestre que, com o passar dos anos, foi deteriorando-se com o distanciamento entre eles.
Cada fase é dividida em subfases, com suas hierarquias de dificuldades progredindo na medida em que o jogador avança. Essa estrutura geral é reproduzida durante toda a série Tomb Raider. No início, temos um caminho pequeno e único, rotineiramente misterioso, não havendo ações e situações Os termos “ação” e “situação” são diferenciados neste texto. O termo ação caracteriza as atitudes que Lara Croft pode realizar como correr, saltar, atirar, remar etc. Já o termo situação caracteriza um conjunto qualquer de imagens e sons, no qual a personagem principal tem que cumprir uma tarefa, usando de ações possíveis. Um exemplo: quando Lara precisar transpor um rio (essa é a tarefa), ela terá que correr, saltar e se agarrar (essas são as ações) na margem do outro lado (tudo isso é a situação, obviamente com as imagens e os sons que lhe dão vida).
 muito complexas ou mesmo de difícil realização. Daí chega-se a uma segunda e, subseqüentemente, a uma terceira subfase, as quais se iniciam em duas grandes possibilidades de caminhos, normalmente com o mesmo nível de dificuldade. Ambos os caminhos levam a uma quarta subfase, curta, mas de dificuldade extrema se comparada com as anteriores. Conseguindo finalizá-la, chega-se ao artefato correspondente, podendo assim começar a fase subseqüente.
No desenvolvimento da história, o jogo demanda do jogador respostas satisfatórias às suas técnicas intelectuais e corporais. Exploremos esses mecanismos do poder na última sub-fase da fase denominada Londres. O cenário é uma estação de metrô abandonada de nome Aldwych. É habitada por personagens pouco amigáveis, muitas vezes acompanhadas por cães ferozes. Em Aldwych encontramos também ratazanas (enormes), sempre famintas, que tomam Lara como uma boa refeição. Esses três tipos de inimigos surgem, sem mais nem menos, do nada. Normalmente, o critério para esse acontecimento é o momento no qual a heroína adentra numa nova situação. Nessa mesma sub-fase, por exemplo, quando Lara passa das cabines de telefone, na parte superior da estação, para a linha do metrô, na parte inferior, duas personagens humanas e uma canina aparecem. Essa lógica de aparecimento de um ou mais inimigos é uma estrutura repetida durante todo o jogo.
Como o jogador já passou, pelo menos, por uma das grandes fases, a memorização dessa e de outras estruturas que se repetem provavelmente está bem fixada. A ele basta ficar atento, observando de onde virá o inimigo, qual a sua quantidade, quais armas utiliza, qual a sua agilidade e velocidade; ou ainda, se será preciso recuar ou revidar ao ataque da melhor maneira possível.
Descritas nesse tom, várias técnicas intelectuais e corporais não vêm à tona. Mudo um pouco o enfoque de descrição para evidenciá-las melhor. A possibilidade de Lara ser atacada por uma dessas personagens obriga ao jogador estar constantemente atento. Além de memorizar as estruturas que se repetem durante o jogo, ele deverá fazê-la saltar, puxar a arma, atirar e, algumas vezes, articulá-las em um conjunto (correr, puxar a arma e atirar). 
Para tudo isso, primeiramente, será imperioso que o jogador decore quais teclas (no teclado) ou quais comandos (no joystick) correspondem às ações necessárias. Tanto para um como para o outro, o software tem suas configurações padronizadas. Para o teclado brasileiro padrão, a configuração para as principais ações é a seguinte: a) para andar ou correr para todos os lados, devemos usar as setas de direção (  ), localizadas à direita, do lado da tecla control (Ctrl); b) para atirar, pegar um objeto ou segurar em uma elevação, usamos a tecla Ctrl, uma em cada lado do teclado; c) para saltar, utilizamos a tecla Alt, uma em cada lado da barra de espaço; d) para empunhar ou guardar as armas, temos a barra de espaço. Essas configurações podem ser modificadas pelo jogador, mas, para fins de análise, levo em conta a configuração proposta pelos produtores do jogo. 
No caso do joystick, as configurações também podem ser modificadas. Entretanto, suas alternativas são menores. Como o joystick tem um comando chamado de controle de direção e o computador um calibrador específico para esse comando, as modificações nas configurações para andar e correr ficam impossibilitadas, mas para as outras não existe limitação alguma. O tipo de joystick “mais adequado” para jogar Tomb Raider tem um desenho parecido com um U de cabeça para baixo. O controlador de direção fica sempre do lado esquerdo () e os outros comandos do lado direito.
As ações demandam respostas rápidas de ambas as mãos e de quase todos os dedos. Jogando com o teclado, as ações de andar ou correr são de responsabilidade da mão direita.  Outras da esquerda ou de ambas. Com o joystick, as funções são invertidas. De qualquer maneira, as duas mãos são usadas, exigindo boas habilidades bilaterais. Similarmente, os dedos têm funções específicas. No teclado, os dedos indicadores, médios e anulares são usados. No joystick, essencialmente os polegares, pois o restante dos dedos são empregados para segurá-lo. Assim a posição dos dedos é parecida com a utilizada para segurar um controle remoto de televisão, só que com as duas mãos. É óbvio que os jogadores podem, mesmo sem alterar as configurações do software, fazer uso de suas mãos e seus dedos de outras formas, tanto jogando com o teclado como com o joystick. Contudo, a máquina e o jogo não estão preocupados com as alternativas do jogador. Estão preocupados em fazer com que ele obtenha o mínimo de sucesso (em relação às suas habilidades, aos controles e ao desenvolvimento do jogo), incorporando, literalmente, “lições para o corpo”.
As seqüências das fases e das subfases seguem um nível de dificuldade paulatinamente crescente, na qual cada fase e subfase posterior apóiam-se em situações anteriores. Em muitos casos, é preciso articular situações encontradas em diferentes fases e subfases. Em outras, são introduzidas “novas” situações. Nos jogos, os níveis de dificuldade vão progredindo lentamente, para que o jogador aprenda a jogar de modo satisfatório. Somando-se a isso, os gestos, as atividades e as ações – que no início do jogo são diagramados e articulados com as dificuldades apresentadas – vão tomando forma aglutinativa com o desenrolar do jogo. Isto é, não basta apenas correr ou saltar ou atirar: passa a ser necessário “correr, saltar e atirar” simultaneamente, compondo uma nova unidade de ação. Assim, as dificuldades exigidas nos gestos e nas atitudes corporais vão aumentando aos poucos, pois apóiam-se em outras já apreendidas, sugestionando mais algumas. Desse modo, aumentar a sua eficiência é a única opção para o jogador continuar jogando. As respostas devem ser rápidas. É necessário que o corpo cada vez mais domine a máquina para que ela, cada vez mais, controle o corpo.
	Essas duas grandes lições demonstram que tal artefato e seu respectivo currículo estão muito bem preparados “pedagogicamente” para governar a nossa conduta, para nos subjetivar de determinada maneira, para nos orientar o desejo. As práticas descritas acima são prescritas, racionalizadas e ensinadas em vários lugares: em revistas especializadas, em sites sobre o tema, em conversas entre jogares Na Internet podemos encontrar vários sites com espaços denominados de fóruns. Nesses espaços, encontramos comentários de gamemaníacos sobre jogos de maneira geral ou específica, quais as melhores táticas para vencer suas situações, como encontrar alguma versão mais atualizada do jogo etc. Um site bem completo sobre a série Tomb Raider é www.tombraiderchronics.com. e, obviamente, nos próprios jogos. Resumidamente, as práticas e as técnicas presentes em Tomb Raider, orientadas para educar, são muito complexas e de origens difusas. Possivelmente, o grande sucesso desse tipo de jogo é apresentar conteúdos para os sujeitos poderem conectar-se às máquinas e aos jogos prazeirozamente. Mas, eles não deixam de ter um tipo de avaliação quando cobram uma eficiência “motora” e “cognitiva” do jogador. Entretanto, essa forma de controle é, ao mesmo tempo, sutil e cativante. Cada vez que, mesmo “fracassando” (Lara “morrer” e o jogo “terminar”), o jogador conseguir captar algo que poderá melhorar seu desempenho no jogo para uma próxima tentativa, ele continuará sua conexão com a máquina. Em suma, as lições descritas nessas duas seções têm o objetivo de nos educar para querermos Tomb Raider; para aspirarmos comprá-lo e consumi-lo; para nos conectarmos a ele.
Mas qual sujeito é esse que tal currículo constitui? 
“Na vida política, no trabalho, nos arranjos domésticos e conjugais, no consumo, no mercado, na publicidade, na televisão e no cinema, no complexo jurídico e nas práticas da polícia, nos aparatos de medicina e da saúde, os seres humanos são interpelados, representados e influenciados como se fossem eus de um tipo particular [...]” Rose, 2001: 140, grifos do autor..
De qual tipo de “eu” estamos falando ao nos referirmos aos jogos eletrônicos? Ou ainda: como e por quais práticas o poder-saber que por eles circulam educa um tipo específico de sujeito? Relendo este texto, poderia afirmar que essas perguntas sintetizam as inquietações que procurei descrever e analisar no seu transcorrer. Tomb Raider (e muitos outros jogos) para obter sucesso precisa de um tipo de sujeito conectado às práticas que propõem. Essas conexões não são impositivas nem autoritárias, mas necessárias para educar o jogador. As práticas e as estratégias para a educação do usuário estão lá onde estão como se não quisessem estar, meio sem querer, meio “malandramente”. Necessitam e querem passar desapercebidas. Mas desde que tenhamos contato com elas, essas não param de agir; não param de ser assumidas como nossas, pois somos nós que conseguimos superar suas situações; somos nós que conseguimos vencer seus adversários. E isso nos dá prazer. Isso nos educa.
Nesse ínterim, quem joga não é apenas um usuário ou um assistente. Ele é um usuário-operador, pois pratica um certo controle sobre o jogo. Os jogos eletrônicos narram e são narrados, pois têm histórias que fazem com que mantenham sua unidade narrativa. Por outro lado, quem as conduz são os jogadores. Portanto, uma das estratégias de captura que os jogos usam é a de dar ao jogador a sensação de que ele está dirigindo as ações da heroína. Ele é quem a faz correr, saltar, atirar etc. É com a “habilidade” do usuário que Lara pode cumprir as situações do jogo. Mesmo sendo um operador, em Tomb Raider, o jogador também é constantemente um “descobridor”. Ele, pelo menos a primeira vez que passa por uma situação proposta pelo jogo, nunca sabe antecipadamente para onde prosseguir. Ele tem que descobrir o caminho correto. Algumas vezes, os caminhos corretos.
Por outro lado, quando suamos, temos taquicardia ou ficamos contentes ou frustrados ao jogarmos, será que sabemos onde estamos? (dentro da máquina?; fora da máquina?). Ou o que somos? (“eu” jogador?; “eu” personagem?; “eu” máquina?). Por que, em alguns casos, demoramos a nos localizar no tempo e no espaço? Por que sonhamos com situações dos jogos, como fazemos com qualquer acontecimento cotidiano? 
Usamos os avanços tecnológicos não só nos filmes de ficção, mas em nós mesmos. As ficções apresentadas em filmes, livros, jogos eletrônicos etc. estão deixando seus lugares de origem e, cada vez mais, vêm tomando o mundo, nossos corpos e nossas almas. Várias questões surgem pelo medo e pela atração promovida pelas tecnologias de silício. Ao atuarem sobre a mais social das superfícies – o corpo –, as nossas preocupações, os nossos interesses e os nossos prazeres são questionados. O que ainda pode ser pintado como humano? O que pode ser considerado como nossa humanidade?
Com o advento das novas tecnologias de silício (e Tomb Raider é um exemplo), tendo sua ascensão a partir da Segunda Guerra Mundial, cada vez mais somos obrigados a nos perguntar quais são as nossas origens e em que estamos nos transformando. Será que a inserção das tecnologias de silício em nossas vidas é dada como natural? Se assim for, parece não ser mais necessário perguntar o que elas são, mas sim: “o que nos tornaremos com elas?” Será que elas constituem as novas regras normativas e, a partir delas, devemos questionar como nos constituir ou sermos constituídos como “sujeitos” (talvez ciborgues e não sujeitos seja mais adequado) de uma nova espécie (espécie aqui é usada levando-se em conta seu sentido na taxonomia animal. Quem sabe uma nova espécie “homo cyborg sapiens”?).
Por tudo isso, a forma de maquinação do “eu” que está presente nos jogos, com suas estratégias de educar um jogador, é reconhecidamente um regime de subjetivação de origens contemporâneas, que sempre nos fazem algo; que sempre querem alguma coisa com e dos seres humanos.
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