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Este ensaio objetiva fazer uma breve reflexão da obra, Sobre Educação e Juventude, 

de Zygmunt Bauman, em específico o capítulo nove, O jovem como lata de lixo da 

indústria de consumo, onde o autor pretende indagar posições de diálogo sobre a 

fragilidade e desconstrução das relações sociais e suas consequências na formação 

dos jovens na sociedade diante das influências implícitas do mercado capitalista. Há 

necessidade de compreender as entrelinhas do marketing e até que ponto somos 

influenciados a adquirir produtos e serviços, embora, consumimos não o que 

queremos, mas o que é imposto a nós segundo informações que nós mesmo 

alimentamos nos bancos de dados. 

 A indústria do entretenimento virtual faz o seu trabalho no aliciamento de jovens 

para o consumo de aplicativos móveis de jogos e ganham um público cada vez maior. 

Conforme dados publicados no site Finbold, o estilo Fortnite lidera com uma 

arrecadação de $2,7 milhões. É inegável a qualidade gráfica desses jogos, por outro 

lado, não apenas no seu estilo cartunizado, o mais importante nesse diálogo está na 

 
1Secretário Municipal de Educação do Município de Jacaraci – Ba e Coordenador de Polo UAB. É 

Professor formado em Pedagogia e Letras. Especialista em Gestão Educacional pela Universidade 

Federal de Santa Maria. Especialista em Ciências da Linguagem com ênfase em EaD pela Universidade 

Federal da Paraíba.  

 
2 Membro da Rede Nacional da Ciência para a Educação- CPe Membro da Associação Brasileira de 

Autoimunidade Docente Pesquisador em Educação e Neurociência aplicada ABEPEE- Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial UNESP Associado(a) na categoria de Profissional, 

Nº de matrícula 15713, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC) USP, 

filiada no Brasil, à Federação das Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), à Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) e no exterior, à International Brain Research Organization (IBRO) 

e à Federação das Associações Latino Americanas e do Caribe de Neurociências Student Membership 

International Society for Telemedicine and eHealth -EUA e Membro da ABTms - Associação Brasileira 

de Telemedicina e Telessaúde.  
 



característica desse estilo que é o modo de combate e a luta pela sobrevivência em 

um espaço cada vez menor. O jogador trava uma batalha para eliminar os oponentes, 

não através de critérios de seleção entre vilões, seres sobrenaturais ou os famosos 

“zumbis”, mas utilizando parâmetros puramente individuais: a minha permanência no 

espaço requer o extermínio de outros, independente de seu comportamento ou de 

suas relações sociais. O conhecer o outro não importa, considera-se apenas o “eu” e 

o espaço limitado a ser conquistado. 

 Embora os jogos sejam gratuitos e causam à impressão que não há 

arrecadação, as cifras apresentadas contestam essa dedução. A indústria do 

consumo manipula o comportamento dos jovens para a compra de itens conhecidos 

como skins, o jogador influenciado pelo status sente necessidade de comprar objetos 

e roupas para seus avatares que não influi na capacidade e evolução da personagem. 

Em conformidade com o site Theenemy, os skins movimentam até dez bilhões de 

dólares por ano, algumas pessoas desembolsam até sete mil dólares para comprar 

um par de luvas virtual para seu avatar.  

 Similarmente ao conceito defendido por Bauman, esses comportamentos e as 

relações sociais não são prioridades na economia capitalista, onde enxerga o jovem 

como um consumidor em potencial e o abarrota de imagens e produtos prontos para 

serem consumidos e devorados nas telas dos smartphones, consoles ou 

computadores, sem dúvida em relação aos jovens, “O que os salva da 

dispensabilidade total (...) é sua (...) potencial contribuição à demanda de consumo” 

(p. 32), por conseguinte, novas estratégias de vida vão sendo construídas, por um 

lado, os adolescentes passam cada vez mais tempo isolados em seus espaços, por 

outro, criam táticas de sobrevivência caso existam um ataque inesperado ou uma 

limitação de espaço, mesmo parecendo surreal essa visão apocalíptica, ganha força 

com o período pandêmico que o mundo está enfrentando e o sistema capitalista lucra 

de todas as formas e em todos os momentos da sociedade. 

 Nesse ínterim, plataformas de streaming lançam séries e filmes nessa temática, 

entre tantas, “Cidade dos mortos”, uma produção russa, ganha força utilizando como 

epicentro a proliferação de um vírus que causará o apocalipse, não diferente de jogos 

que seguem a mesma linha ou a necessidade de lutar pela preservação individual ou 

de um pequeno grupo familiar, até o momento onde a escolha seja necessária, surge 



então à questão: Até que ponto o outro é importante quando a minha sobrevivência 

está em jogo? Na obra Ensaio sobre a cegueira, do escritor português José Saramago, 

mostra claramente como a sociedade é líquida e a menor quebra da estrutura social 

nos torna irracionais e o instinto de preservação são ativados. Quem possui a visão, 

como apresenta a obra de Saramago, passa a ter poder sobre os outros e, no mundo 

globalizado e capitalista, o mercado do consumo parece que é o único a enxergar. 

 Ainda Bauman discute sobre o jogo do marketing em deixar um produto ou 

serviço com status de indispensabilidade no potencial comprador. Não apenas na 

indústria dos jogos virtuais ou nas plataformas de streaming, mas em todas as áreas 

da sociedade. Como exemplo, temos o aumento das plataformas de estudos e o 

comércio educacional ganhando espaço na web e, consequentemente, um público 

cada vez mais ansioso por esse produto. Poucos são os que enxergam que o aumento 

das desigualdades sociais torna-se alarmantes em um país que o acesso à tecnologia 

ainda é precário, a elitização da educação ganha força e muitos acreditam em uma 

mudança tecnológica da educação, sem pensar na necessidade de políticas públicas 

que possibilitem essa evolução. 

 O resultado é que a indústria de consumo não desperdiça nada. Tudo é fonte 

de lucro: o medo, as disfunções sociais, o instinto de sobrevivência, o isolamento 

social quer por imposição do governo ou por afastamento do mundo real e a 

supervalorização do virtual. De acordo com Bettelhein (2002), “Na criança ou no 

adulto, o inconsciente é um determinante poderoso do comportamento”, ao tratar da 

importância dos contos de fadas para ajudar as crianças a superar seus próprios 

problemas internos, no entanto, esse universo abocanhado pela indústria de consumo 

está estimulando nos jovens um determinante em seu comportamento. 

 Logo, o controle na educação dos jovens e o limite em uma sociedade de 

consumo é fator imprescindível para uma formação saudável e não pactuar com a 

falsa necessidade de adquirir produtos sem valor nenhum, principalmente quando o 

objeto de desejo é virtual, nem o prazer do toque é possível. Da mesma forma, não 

alienar-se dos problemas reais e apegar-se pelas plataformas de streaming que 

lucram com o medo e a insegurança. Em momentos difíceis, nada melhor do que sentir 

a terra nos pés. 
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