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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo identificar a produção de subjetividade capitalística no game 
social Club Penguin e apontar a sua participação no processo de desenvolvimento de ações 
futuras das crianças, visto que o público alvo deste jogo está na faixa dos seis aos 14 anos 
de idade. A pesquisa utiliza, para tanto, as teorias de desenvolvimento infantil de Jean 
Piaget e de Lev Vygostky, ressoando com o conceito de plano de imanência, de Gilles 
Deleuze, onde atual e virtual interagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Club Penguin; subjetividade capitalística; plano de imanência; 
virtual; desenvolvimento infantil. 

 

1- INTRODUÇÃO  

“Galaxye chega em casa, no seu Palácio Iglu, depois de um dia de 
atividades escolares e descobre que seus 8 puffles, animais de 
estimação, estão famintos. Alguns estão também com sono ou 
precisando de um banho ou até mesmo de um simples momento de 
lazer, como por exemplo, brincar com um novelo de lã. Galaxye dá 
atenção para dois ou três puffles mas depois se distrai ao lembrar 
que também quer brincar. Então, abandona o cuidado com eles, 
clica no item MAPA e escolhe a interface JOGOS.”3 

Galaxye é o nome do avatar4 pinguim que Fernando, de seis anos, criou para poder 

entrar no social game online chamado Club Penguin. O computador é um dispositivo 

presente na vida de Fernando desde que tinha um ano e meio de idade. Começou assistindo 

à vídeos dos seus desenhos preferidos, pelas mãos de seus pais, e aos três anos passou a 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do programa de pós graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas da UERJ – 
FEBF, cecileazambuja@gmail.com  
 
3 Descrição da interatividade de uma criança de seis anos de idade com o Club Penguin, a partir da observação empírica da 
autora do presente artigo. 
 
4 Um avatar é uma imagem gráfica como um personagem num videogame. Em muitos jogos e salas de bate-papo da 
internet, os participantes escolhem um avatar para poderem entrar num ambiente comum. 
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jogar games interativos e online no computador. Aos cinco anos, sob supervisão dos pais,  

tornou-se assinante da rede social Club Penguin. 

Fernando faz parte de uma geração que já nasceu conectada à web. As próprias 

maternidades, hoje em dia, costumam expor fotos dos recém-nascidos, com a permissão dos 

pais, em seus sites na internet. As crianças estão cada vez mais cedo tendo acesso à rede e 

aprendendo com mais rapidez as novas tecnologias e as novas formas de interação social 

que a web permite. Quanto mais tempo suas pequenas vidas passarem num ambiente 

virtual, jogando e interagindo com outros usuários, mais vivências terão adquirido para 

inseri-las no ambiente real. No ambiente de suas vidas off-line. 

Segundo Janet Murray, especialista em narrativas interativas, os jogos são 

recreativos e não oferecem nenhum benefício imediato para a nossa sobrevivência. No 

entanto, eles constituem ensaios para a vida pois é jogando que temos a oportunidade de 

encenar nossa relação mais básica com o mundo. E isso inclui o desejo de vencer a 

adversidade e de sobreviver às inevitáveis derrotas, de modelar nosso ambiente, de dominar 

a complexidade e de fazer nossas vidas se encaixarem como as peças de um quebra-

cabeça (MURRAY, 2003, p.141). Assim parece ser o Club Penguin, um ensaio para a vida 

de milhões de crianças e adolescentes do mundo todo.  

Para dar prosseguimento a este estudo, se faz necessário, falar sobre quando, como e 

por quê o Club Penguin foi criado e também apresentar alguns aspectos que compõe o seu 

universo. Neste trabalho5, nos baseamos nos conceitos atual/ virtual de Deleuze, além da 

bibliografia técnica referente à área. Apesar da discussão entre real e virtual já estar um 

pouco ultrapassada, consideramos a importância do conceito de campo de imanência 

Deleuziano como o suporte. Encaramos o campo de imanência no regime atual/virtual 

como uma mesma dimensão, já que ações atualizações da potência virtual têm profundos 

efeitos na produção da subjetividade capitalista. Para nós, o conceito de subjetividade é 

fundamental, já que, como aponta Guattari, é a partir da confluência entre 

instituições/discursos culturais, sociais, econômicas, corporais e incorporais que definimos 

nossas formas de pensar, agir e sentir. Verificamos no jogo Club Penguin algumas pistas 

que podem nos levar a identificá-lo como um dos exemplos de dispositivos produtores da 

                                                
5 Este artigo faz parte dos primeiros passos da pesquisa de mestrado da autora. 
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subjetividade contemporânea. Afinal, videogames fazem parte das atividades de lazer de 

toda uma nova geração. Acreditamos na importância do estudo deste tipo de jogo levando 

em consideração que essas discussões nunca se tornam ultrapassadas, mas sim estão sempre 

apresentando novas abordagens, já que na vida digital as transformações se acumulam de 

forma exponencial. 

 

2- PISTA : CLUB PENGUIN: O JOGO COMO COMUNIDADE ON LINE 

A origem desse videogame online foi com o Chat Penguin, criado no Canadá, em 

2003, por pais que queriam uma diversão segura para seus filhos. Um ambiente virtual onde 

crianças entre os seis e 14 anos de idade pudessem entrar para conversar, trocar ideias e se 

divertir. Não existiam moedas, assinaturas ou jogos nesse chat. O objetivo era criar um 

pinguim e conversar com outros usuários. Em 2005, o chat se transformou no Club Penguin 

e passou a ter um perfil de clube com mini-jogos, ambientes virtuais que estimulassem o 

convívio social com os outros pinguins, atividades comunitárias, moedas de troca e festas 

temáticas. Dois anos depois, foi comprado pela Disney e se tornou um dos maiores mundos 

virtuais dedicados ao público infantil, sendo pioneiro nesse segmento. Vendido por U$$ 

350 milhões de dólares, a Disney não poupou esforços para tornar o Club mais atraente. 

Contratou uma agência de publicidade e também psicólogos para fazerem parte desse 

processo.  

              O Club Penguin é um MMOSGs, Game Social Online de Multijogadores 

Massivos, que permite que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo participem de 

forma online num determinado jogo. Os jogadores fazem a imersão6 num mundo de 

fantasia simulado e de narrativa contínua, personalizando seus próprios avatares, formando 

equipes ou “confrarias” colaborativas e envolvendo-se em missões de aventura. (NOVAK, 

2010, p.33) 

             O Club Penguin está dentro do que se chama hoje de jogos de sexta geração. São 

jogos com narrativas que permitem uma interação livre do jogador. E diferente do que 

                                                
6 Imersão é um termo usado para se referir ao modo como o sujeito “entra” ou “mergulha” nas imagens e sons gerados 
pelo computador.  
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acontece ao se ler um livro e até mesmo de assistir à um filme no cinema, os jogos 

eletrônicos funcionam como um meio de imersão na narrativa que dá ao jogador a 

oportunidade de interagir e atuar nela. Através da imersão do jogador na história, ele reflete, 

decide e soluciona enigmas e problemas apresentados no jogo.  

Para entrar no jogo é preciso criar um avatar pinguim, dar uma cor a ele e um 

codinome. Os pais devem fazer parte desse processo pois precisam dar e-mail de contato e 

definir que tipo de interação7 seu filho pode ter no Club Penguin. O avatar, ao entrar no 

jogo, ganha um capital inicial do Club no valor de 500 moedas e um iglu para chamar de lar 

ou de casa. Todo avatar tem um cartão virtual onde o pinguim aparece customizado e que 

também serve como ferramenta de interação entre seus pares. A customização engloba cor 

de pinguim, roupas, acessórios, pins colecionáveis, planos de fundo e objetos que melhoram 

a interatividade no campo social e nos mini-jogos. O Club dispõe de mais de uma dezena de 

mini-jogos e de várias atividades como entretenimento8. Existe também um jornal semanal, 

que mantém todos os jogadores informados sobre o que acontece na ilha e o que está por 

vir. E além de estimular o convívio social e o bom comportamento, é possível adotar um 

animal de estimação e vivenciar a responsabilidade no cuidado para com ele. São os puffles.  

 

 

3- A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE CAPITALÍSTICA 

 

No Club Penguin, o jogador estabelece uma relação que não é natural. Embora a 

relação seja real, o jogo está no mundo online formado por algoritmos, bits, pixels. É uma 

Comunicação Mediada por Computador (CMC). Ao produzir esse “instrumento”, a 

Disney/Club Penguin, não está fazendo algo que simplesmente permita ao avatar jogar. O 

que faz é inventar um outro universo, uma outra relação com o mundo em que vivemos, 

uma outra vida que vem de dentro e não de um ponto exterior. Mas que está ligada a ela na 

medida em que está ligada ao capitalismo, sistema dominante em nossa sociedade. O 

                                                
7 Um dos objetivos do Club Penguin é garantir a segurança das crianças conectadas ao jogo pois trata-se também de uma 
rede social online. Os pais podem definir que tipo de bate-papo, seguro ou não, seu filho pode ter, quanto tempo ele pode 
jogar e em quais servidores (salas de bate-papo) ele pode entrar. O site conta ainda com a participação de moderadores 
online que procuram assegurar uma interatividade que respeite as regras de boa conduta. Caso o bom comportamento seja 
quebrado, o avatar pode ser banido por um tempo determinado ou para sempre.   
 
8 Todos os meses o Club comporta uma festa temática que dura em média 14 dias. Dependendo do tema, o avatar terá 
novos mini-jogos, atividades e acessórios para interagir.  
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sistema capitalista é uma máquina desejante onde o fluxo do desejo é encontrado no fluxo 

monetário, nos meios de produção, na força de trabalho, nos mercados, etc. Mas ao mesmo 

tempo em que libera desejos e ações, o sistema (capitalista) também os controla.  

 

O termo capitalístico, se refere ao modo de produção capitalista que dissemina 

subjetividade. Ou seja, ao produzir subjetividade, o capitalismo subjetiva o indivíduo. E 

isso faz do homem um sujeito maquínico, que vive numa sociedade dominada por essa 

modelização do modelo capitalístico. Entenda-se maquínico, no sentido de máquinas 

teóricas, sociais e estéticas que produzem desejo.   

 

A subjetividade capitalística é projetada na realidade do mundo e na realidade 

psíquica, incidindo nos esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamento, de 

sentido, de sentimento, de afeto, etc (GUATTARI, 2007, p.51). 

 
“É desde a infância que se instaura a máquina de produção de subjetividade 
capitalística, desde a entrada da criança no mundo das línguas dominantes, 
com todos os modelos tanto imaginários quanto técnicos nos quais ela deve 
se inserir.” (Op. Cit., p.49)   

 
Apesar de comportar uma rede social, cuja interação não permite que se revele a 

verdadeira identidade dos jogadores avatares, mas que apenas interajam com o que é 

oferecido pelo jogo, o Club Penguin possui uma dimensão também no universo real. O que 

se vive no mundo online, tem reflexos no mundo off-line. A Campanha Coins for Change, 

por exemplo, que faz parte da narrativa do Club Penguin, solicita aos jogadores que votem, 

através da doação de moedas virtuais, em qual causa a Disney deve contribuir 

financeiramente. O montante de moedas virtuais arrecadadas na doação, feita pelos 

avatares, é revertido para uma instituição no mundo off-line. 

  

É também no mundo off-line, que se adquire o Guia Oficial do Club Penguin, 

manual produzido pela Disney, onde o avatar pinguim é incentivado a expressar sua 

personalidade, a interagir com os outros avatares e com as narrativas temáticas que 

acontecem a cada mês. A criança-jogador entra num processo de subjetivação incorporando 

uma subjetividade que Suely Rolnik chama de prêt-à-porter onde os modos de ser são 

desejados de acordo com cada nova situação do mercado.  
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Tais identidades definem-se não só por certas competências, mas também 
por uma certa aparência, um “estilo” de corpo, roupa e comportamento 
ditado pelas tendências do mercado do momento. Mantém-se, portanto, o 
princípio identitário, com a única diferença que as figuras a partir das quais 
a subjetividade se formata deixam de serem fixas e locais, para serem 
flexíveis e globalizadas. (ROLNIK, 1998).  
 

A relação do homem com o mundo, no que diz respeito à natureza, aos fatos, ao 

movimento, ao corpo, à alimentação, e consigo mesmo passa a ser fabricada. O laço 

cibernético e afetivo que se forma entre o avatar e seu animal de estimação é um exemplo 

disso. As necessidades do puffle9 nunca acabam. Cada vez que uma das necessidade é 

suprida, o é em detrimento de outra. E conforme o tempo que o avatar permanece online no 

Club, assim como o número de vezes que ele joga, os puffles vão precisando de mais 

atenção. Os avisos que indicam o que um puffle, está precisando, vão surgindo no canto 

direito inferior da interface do jogo. O avatar nunca irá esquecer que tem deveres para com 

seus “animais virtuais”. Durante o jogo, o avatar pode até ignorar esses deveres, mas ele 

sempre será lembrado de suas tarefas no mundo virtual.  

 

Forma-se, então, um mapa de sentido que faz parte da construção de um território 

que, embora virtual, é mais real do que parece pois clama por uma ação de emergência toda 

vez que o jogador estiver online. Críticos argumentam que estamos caminhando para uma 

situação anômala em que nosso sentido de diversão seria usado para nos manipular10. 

Acabamos partindo do pressuposto, revela Guattari (2007, p.51), de que esta é a ordem do 

mundo, que não pode ser tocada sem que se comprometa a própria ideia de vida social 

organizada.  

Vários autores como Deleuze e Guattrari, Foucault, Althusser e tantos 
outros partem do princípio de que a subjetividade não tem origem dada a 
priori, mas se forma pelo menos, no campo das forças sociais. As 
subjetividades que interagem no plano social são substancialmente criadas 
pela sociedade. (HARDT, 1996, p.367-368)  

 

A subjetivação do indivíduo no Club Penguin é bastante estimulada pelo Guia, da 

Disney. São dicas, por exemplo, de se escolher este ou aquele jeito de abordar outros 

avatares, de expressar seu modo de pensar e de agir através de roupas e acessórios, 

                                                
9 Os puffles precisam comer, dormir, tomar banho e brincar. Se o avatar não cuidar direito do seu puffle, o animal de 
estimação volta para a natureza. 
 
10 MacGregor Campbell. O Mundo é um game. (São Paulo, SP: Ed Abril, 2011), 15. 
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emoticons etc. A produção de identidades prêt-à-porter abre um leque de possibilidades que 

podem ser acessadas, alteradas ou excluídas com apenas um clique, variando conforme o 

desejo do jogador. Mas este desejo é um desejo produzido pelo capitalismo pois a tendência 

atual é igualar tudo através de grandes categorias unificadoras e redutoras que impedem 

que se dê conta dos processos de singularização (GUATTARI, 2007, p.48).  

 

O Club Penguin parece contribuir para a formação de um sujeito consumidor pois, 

nesse ambiente virtual, simula-se o jogo do mercado capitalista. Para consumir produtos e 

acessórios diegéticos, é necessário ter moedas, as quais são adquiridas através do 

desempenho do avatar pinguim nos mini-jogos do Club ou em algumas das atividades que 

ele oferece. Também é possível comprar no mundo off-line brinquedos, livros, cartas, 

álbuns, etc. que possuem códigos online destraváveis no Club para aquisição de itens em 

catálogos específicos e ganho de moedas virtuais.   

 

A cartografia de desejos produzida pelo jogo oferece múltiplas conexões no campo 

social, cultural e econômico. Tais conexões emergem entre os principais mundos 

agenciados: o real e o virtual. Sendo que o resultado não faz mais do que se atualizar nos 

sujeitos e objetos. Não se considera a subjetividade como algo fixo ou dado. É um processo 

de constante engendramento11, para citar Michel Hardt (1996) em “A Sociedade Mundial 

de Controle”. 

 

 

4- DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A faixa etária que o Club Penguin se dirige vai dos seis aos 14 anos. Isso não 

significa que crianças menores de seis anos não possam ou não consigam jogar. Fernando, 

citado no início deste artigo, é um exemplo disso. Da mesma forma, que adolescentes acima 

dos quatorze anos de idade ou adultos também não possam entrar e se divertir no Club 

Penguin com seus mini-jogos e com toda a interatividade que ele proporciona. Mas, para 

entendermos melhor o objetivo desse artigo, vamos concentrar o estudo na faixa sugerida 

pelo site: dos seis aos 14 anos.  
 

                                                
11 (Hardt, 1996, p. 368) 
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E para situar esta etapa do desenvolvimento da criança, recorro a dois teóricos da 

educação: o suíço Jean Piaget (1896-1980) e o bielorusso Lev Vigotksy (1896-1934). 

Ambos concebem a criança como um ser ativo, atento, capaz de criar hipóteses sobre o seu 

ambiente. Mas há entre os dois alguns pontos que se diferenciam. Enquanto Piaget formula 

um processo de desenvolvimento por etapas, Vygotsky salienta o ambiente social que a 

criança nasceu, que em se variando esse ambiente, o desenvolvimento também variará. Vou 

usar estas duas teorias para enquadrar o público alvo do Club Penguin, pois acredito que 

ambas, embora discordantes entre si, possam contribuir para o meu foco de atenção.  

 

Trabalhando o desenvolvimento humano por períodos, Piaget acreditava que a 

criança está sempre lutando por coerência visando permanecer em equilíbrio para entender 

o mundo que a cerca a fim de fazer sentido como um todo. Por isso, em cada fase de sua 

vida, a criança consegue atingir uma organização mental que lhe permite lidar com a 

realidade. Mas esta será modificada à medida que for alcançando novas formas de 

compreensão da mesma e, atuando sobre ela, tenderá a uma forma final que será atingida na 

adolescência.  

 

A fase que vai dos seis aos 12 anos de idade, foi chamada por Piaget de período das 

operações concretas. É um período em que a criança procura alcançar um equilíbrio ao 

operar ações mentais através da internalização delas. Segundo o teórico, essa operação 

mental será feita a partir de coisas concretas, como por exemplo, quando a criança vê um 

brinquedo e é capaz de ordená-lo crescentemente. Portanto, além de desenvolver regras e 

estratégias, a criança vai preferir jogos de raciocínio e de pensamento lógico. Vai também 

desenvolver a cooperação, a interação e a coletividade. Dos sete aos nove anos, por 

exemplo, num jogo, ela vai aprender as regras e segui-las rigidamente. Mas dos 10 anos em 

diante, será capaz de mudar as regras se os participantes concordarem. Nesta fase, é 

desenvolvida também a capacidade de usar a lógica indutiva. A criança consegue ir de sua 

própria experiência para um princípio geral.  

 

A fase seguinte, a da adolescência, Piaget chamou de período das operações 

formais, que é o período do raciocínio utilizado pelo adulto. Nessa fase, desenvolve-se a 

lógica dedutiva partindo-se de um princípio geral para supor algum resultado. Nesse 

período, o adolescente critica o sistema social, tem necessidade de ser original como um 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 9 

todo, mas igual a seu grupo, manipula mentalmente ideias e possibilidades, além de formar 

conceitos abstratos.  

 

Pela ótica de Vygotsky, é o ambiente social que vai representar um papel muito 

importante no desenvolvimento infantil. E discorda de Piaget, quando o suíço diz que a 

construção do conhecimento proceda do individual para o social. Vygotsky acredita que a 

criança, quando nasce, já faz parte do mundo social e, desde então, a sua visão de mundo 

vai sendo formada através da interação com os adultos ou crianças mais experientes do que 

ela. Para o bielorusso, a criança vai internalizando o real através dessa relação interpessoal. 

 

Mas a principal teoria de Vygotsky, propõe a existência de dois níveis de 

desenvolvimento infantil. O primeiro nível chama-se Zona de Desenvolvimento Real, onde 

estão os conceitos que já dominamos. Esta zona engloba as funções mentais que já estão 

completamente desenvolvidas, que seriam o resultado de habilidades e conhecimentos 

adquiridos pela criança. E o segundo nível, foi chamado por Vygotsky de Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Nas palavras do autor “a zona proximal de hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã”.  

 
“O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente.” (VYGOTSKY , 
1998, p.97)  

 

           O nível do real é estimado pelo que uma criança realiza sozinha. É onde estão as 

habilidades que ela domina sem a ajuda de outras pessoas. No segundo momento, na zona 

proximal, é o que ela só consegue fazer com a ajuda de alguém. Mais adiante, ela 

conseguirá fazer sozinha. A medida em que ela vai aprendendo, ela também vai se 

desenvolvendo.  O processo de aprendizado influencia o processo de desenvolvimento e 

vice-versa. 

De acordo com Vygotsky (1998), cada período do desenvolvimento infantil tem 

uma atividade principal e o ato de brincar ajuda nesse processo. É próprio da criança dar a 

cada objeto um sentido e, quando o faz, começa a formar um pensamento abstrato. Na idade 

pré-escolar, por exemplo, quando a criança deseja realizar determinadas tarefas que não são 

próprias de sua idade, como dirigir um carro ou cozinhar, ela resolve essa contradição com 

o ato de brincar.  
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Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se em um 
mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser 
realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo. (Op. Cit., p.122)  

 

Brincando de faz-de-conta, o jogo simbólico da vida, a criança através da imitação 

vivencia comportamentos sociais antecipadamente de idades futuras. Ela realiza coisas que 

não pode fazer. Esse esforço de agir como adulto amplia o desenvolvimento das ações 

futuras e também cria conceitos sobre o mundo. A criança está numa zona de 

desenvolvimento em potência que vai desembocar numa zona de desenvolvimento real.  

 

Este conceito de Vygotsky, onde a potência espreita o momento de se tornar real, 

ressoa com os conceitos de interação entre virtual e atual, pois assim como a proximal que 

será o amanhã do real, o virtual, que também é uma potência, se tornará atual. Sendo que, a 

zona de desenvolvimento de Vygotsky, onde o par proximal/real coexistem, está para o 

plano de imanência de Deleuze, onde o par virtual/ atual interagem.   

 

 

5- O VIRTUAL E O ATUAL 

 

O par virtual/atual está a todo momento se refazendo, se recriando. Enquanto um é 

uma existência latente, outro é um acontecimento manifesto. Na verdade, todo atual carrega 

em si um passado virtual; e, é para a virtualidade que o atual vai retornar. O processo de 

atualização do virtual, que quero tratar neste tópico, seria o ponto de ressonância entre o 

conceito de transformação existente no centro do par proximal/real, da zona de 

desenvolvimento de Vigostky, onde a criança lida com conceitos que ainda não estão 

definidos mas que farão parte de ações futuras. Mas antes, cabe primeiramente, evidenciar o 

conceito de virtual.  

 

O virtual é uma forma de real, mas um real em potência. A palavra virtual vem do 

latim medieval virtualis, que por sua vez deriva de virtus, que significa força, potência. Na 

filosofia escolástica, é virtual aquilo que existe em potência e não em ato (Lévy, 1999, p.5). 

Também não é um real possível, pois não está constituído. O possível sim, pois é da ordem 

do constituído, mas está no limbo, para me referir às palavras usadas por Pierre Lévy em O 

que é o virtual? (1999). O possível é um real latente que só lhe falta a existência.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 11 

 

O virtual contrariamente ao possível, é como um 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 (Op. Cit. p.5). O que o autor quer dizer é 

que o virtual configura um problema no qual, sua atualização lhe servirá de resposta. O 

exemplo dado por Lévy, está no problema da semente. A semente tem por objetivo brotar 

uma árvore e, no cerne daquela minúscula “coisa”, está o conhecimento da forma da árvore 

que dela crescerá com seus ramos e folhagens. Ou seja, dentro da semente existe uma 

árvore virtual, em potência. E a partir do meio onde esta semente for colocada, sofrendo as 

ações do tempo, do frio, do calor, da sua exposição maior ou menor ao sol ou à chuva entre 

outras intempéries, uma árvore será inventada. A atualização se dará de acordo com as 

circunstâncias que a semente encontrar para resolver o seu problema.  

 

A atualização do virtual é uma criação, uma invenção de algo a partir de uma 

configuração combinada de forças e de finalidades. A atualização é uma reorganização da 

problemática anterior, culminando num acontecimento que é a sua resolução. Essa re-

organização do problema remete à existência de uma organização precedente. Algo anterior 

ao problema dado que levou à reorganização. São as virtualidades possíveis da teoria das 

multiplicidades12 aonde todo atual está encoberto por uma névoa de imagens virtuais. São 

circuitos onde as imagens se distribuem e correm. O atual emite e absorve virtuais mais ou 

menos próximos, de diferentes ordens. (DELEUZE e PARNET, 1998, p.121.) 

 

Sendo o atual a resposta para o virtual, a resposta para um problema que existe de 

forma latente, então a sua manifestação provocará uma nova virtualização. A virtualização 

não será o virtual na sua maneira de ser, mas na sua dinâmica, na medida em que realiza o 

movimento inverso da atualização. O virtual que era potência, se atualiza e de novo retorna 

à condição de virtual só que em uma “elevação à potência” (LÉVY, 1999).   

 

O movimento de atualização e de virtualização prescinde de um plano onde as 

virtualidades, os acontecimentos, as singularidades de uma vida devem ser transportados. 
                                                
12 De origem bergsoniana, esse conceito opera um duplo deslocamento: de um lado, a oposição do um e do múltiplo cessa 
de ser pertinente; de outro, o problema torna-se o da distinção de dois tipos de multiplicidade (atual-extensiva, que se 
divide em partes exteriores umas às outras, como a matéria ou a extensão; e virtual-intensiva, que não se divide senão em 
dimensões englobadas umas nas outras, como a memória ou a duração). (ZOURABICHVILI, 2004. p.37) 
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São eles os virtuais de uma vida. Nas palavras de Deleuze, uma vida não contém nada mais 

que virtuais (DELEUZE, 1997, p.19). Deleuze chamou de plano de imanência, a imanência 

de uma vida. Ele (plano de imanência) se atualiza no sujeito ou no objeto ao qual se atribui. 

Mas o plano de imanência, é ele próprio virtual na medida em que é povoado por 

virtualidades.  Os conceitos, as imagens, se agrupam e se agenciam como imãs conforme as 

necessidades, os objetivos, os desejos, ou, melhor, conforme os problemas. Feito o 

agenciamento, a atualização espera o momento certo para acontecer. É o virtual em 

potência aguardando se tornar atual. Ao se atualizar, a virtualidade absorve o atual. Essa 

troca perpétua do virtual e do atual define um cristal13. Esse cristal que se forma vem a ser a 

imagem indiscernível entre esses dois termos que se permutam. Atual e virtual entram num 

estreito circuito de vai e vem. De um a outro. Passa a ser uma cristalização. Deixa de ser 

atualização para se cristalizar.  A pura virtualidade não precisa se atualizar, já que ela é 

estritamente correlativa do atual com o qual ela forma o menor circuito. (DELEUZE e 

PARNET, 1998, p.123). 

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Club Penguin, a interatividade é entre crianças que vivem no puro caos da 

imanência, com seus corpos e mentes ainda não totalmente codificados pela razão 

iluminista da modernidade. As crianças vão no fluxo, se comunicam pelo meio. Por isso são 

alvo fácil, principalmente se levarmos em conta a característica sensorial/estética da 

interatividade dos videogames, apresentada pelo bombardeamento dos elétrons nos pixels 

dos monitores.  

 

O virtual, nesse caso, vai eclodir em sentido de potência quando a subjetividade 

entrar no jogo. É quando as interfaces e seus conteúdos farão surgir no jogador a 

indeterminação emergenciando um problema a ser resolvido. Os agenciamentos vão 

começar a se realizar e os anteparos vão fazendo o recorte para dar sentido às ações. Por 

isso é possível evocar Piaget. No chamado por ele de período das operações concretas, a 

criança vai procurar internalizar mentalmente as ações vividas. Ela vai procurar a partir de 
                                                
13 O conceito da imagem cristal é um dos últimos conceitos criados por Deleuze. “A imagem-cristal pode ter muitos 
elementos distintos, sua irredutibilidade consistindo na unidade indivisível de uma imagem atual e de sua imagem virtual. 
(IT, p.105)” (Citado por Zourabichvili em Conversações, 2004: p.17)  
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coisas concretas, vivenciar no jogo uma experiência ainda não própria para a sua idade mas 

possível de ser executada. Mesmo que essa ação seja mediada pelo computador. E vai ser 

completada no período seguinte, período das operações formais, quando o adolescente vai 

se desvincular do pensamento concreto, onde não precisará ver e nem vivenciar as coisas 

para pensar. Ele deverá aplicar seu pensamento lógico a todos os problemas que surgirem.    

 

No Club Penguin, a subjetividade produzida apresenta-se capitalística pois o game 

opera com um sistema de troca de moedas, acúmulo de capital, produção de desejos dentre 

outros, sobre um ambiente de jogo social online. Entre a vertente capitalística e o campo 

social em forma de comunidade, estão as crianças mediadas pela interface do computador. 

Elas agem entre os meios e entre seus pares.   

 

Ao operar sob as matizes do capitalismo, o Club Penguin ensina aos pequenos a 

jogar o jogo do mercado. É uma narrativa que explora uma cartografia de desejos no campo 

social, incidindo nos esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamentos, de sentidos, 

de sentimentos, de afetos, etc. A narrativa está nas montagens da percepção, da 

memorização e na mobilização das instâncias intra-subjetivas como Ego, superego e Ideal 

de Ego. E simula uma relação do homem com o mundo e consigo mesmo sob a ótica 

capitalística. Essa condição lhes dá o poder de consumo de bens e de serviços14, bem como 

sacia seus desejos e necessidades emergentes desse mundo virtual. 

 

Esse esforço amplia o desenvolvimento da criança de suas ações futuras e cria 

conceitos que, estando na Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky, estão como 

potência para passarem para a Zona de Desenvolvimento Real, onde estão os conceitos já 

trabalhados. Assim, também está o virtual no plano da imanência, em potência, aguardando 

os agenciamentos para se atualizar. Sendo que, a atualização do conceito no plano de 

imanência vai mais além do que a teoria de Vigostky. Após atualizado, o conceito se 

virtualiza retornando em potência ao quadrado, para dar um sentido maior, embora 

pejorativo, a este retorno.  

 
                                                
14 Se o avatar quiser ser um pizzaiolo, por exemplo, ele deverá ter moedas para comprar um avental próprio para isso. O 
avental permite que o avatar, na interface,  carregue uma pizza para os outros avatares na Pizzaria (ambiente chamado 
Pizza no jogo) simulando um serviço de garçom. Os “clientes” avatares sentados nas mesas da pizzaria pedem: - quero um 
pizza de tomate! por exemplo. Outro avatar pede de chocolate e assim por diante. E o pizzailo procura atender a todos. 
Recebe elogios ou não conforme a sua atuação. 
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O conceito novamente virtualizado, na imanência de uma vida, se torna um outro 

problema no qual uma outra atualização se fará necessária. Mas já o será num nível mais 

desenvolvido. Esse vai e vem de conceitos e imagens nunca termina pois um complementa 

o outro. O que nos faz constatar, que a vida se constitui a cada jogada, entre suas 

virtualidades e seu acontecimento, fazendo parte de um jogo maior que nunca acaba, que é 

senão a própria vida, posto que é eterno enquanto dure.  
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