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Resumo 

 

Esta dissertação consiste em uma aproximação teórica às estruturas comunicacionais 

encontradas em mundos virtuais – ambientes interacionais multiusuário navegáveis 

espacialmente através de um avatar (KLASTRUP, 2003). A hipótese que move este trabalho é 

a de que os aspectos do jogo, representados de duas formas distintas, inicialmente como (1) 

objeto, em forma de composição estrutural alicerçada sobre a relação entre regras e ficção 

(JUUL, 2005); e posteriormente como (2) atividade, representando a negociação estabelecida 

entre jogo e jogador, trabalham no sentido de produzir um enquadramento do contexto sócio-

comunicacional, mediando as relações entre os usuários/jogadores quando estas são 

estabelecidas a partir do ambiente. No intuito de verificar a procedência desta suposição, 

elegemos como objeto de estudo o contexto interacional relativo ao ambiente World of 

Warcraft (WoW), lançado pela Blizzard Entertainment no ano de 2004 e que hoje possui, 

segundo sua empresa produtora, mais de onze milhões de usuários. A pesquisa consiste em 

uma observação não-participante, se utilizando de princípios da estratégia conhecida como 

etnografia virtual (HINE, 2000) para realizar a coleta dos dados, sendo estes analisados com 

base nas referências bibliográficas que dão suporte a este trabalho.  

Palavras-chave: Mundos Virtuais, Jogo, Interação Social, Cibercultura. 
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Abstract 

 

This dissertation consists of a theoretical approach about the communicational structures 

found out in virtual worlds – multiuser interactional environments spatially navigable through 

an avatar (KLASTRUP, 2003). Our hypothesis is that the aspects of game help frame the 

social-communicational context, mediating the relationships between users when these are 

stablished through the environment. It is of worth to note that the above-mentioned aspects of 

the game are here represented in two forms, initially as (1) object, structurally encompassed 

by the relationship between rules and fiction (JUUL, 2005); and then as (2) activity, 

representing the negotiation stablished between game and player. Aiming at the validation of 

the authenticity of our hypothesis, we selected, to study, the environment World of Warcraft 

(WoW), released by Blizzard Entertainment in 2004 and that, according to the company, 

holds today more than eleven million players throughout the world. Our research consists of a 

non-participant observation, being part of the strategy known as virtual ethnography (HINE, 

2000) to collect and analyse this data, according to the references supporting this work.  

Keywords: Virtual Worlds, Game, Social Interaction, Cyberculture. 
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Parte considerável do esforço das ciências da comunicação se debruça sobre o 

entendimento da dimensão interpretativa inerente aos símbolos, da decodificação da 

polissemia habitual que permeia os vários espectros que compõem a ecologia midiática, 

mediante os mais diversos contextos, numa situação na qual a existência – e mesmo o uso – 

de uma prática hermenêutica nos é cognitivamente inescapável.  

Tal prática, necessariamente dependente do processo pelo qual o significado se origina 

– um processo que se calca na existência de interação entre atores e objetos –, se não nos 

garante um entendimento completo de mundo, nos provê um mínimo de decodificação 

contextual, referente tanto ao modo como lidamos com outros atores, quanto ao modo como 

lidamos com o mundo de objetos produzidos por tais atores, e ao qual todos somos, de certa 

forma, inerentes; a nós, por fim, é permitido que exerçamos ações e demonstremos 

comportamentos adequados à conjuntura na qual nos encontramos.  

A necessidade interpretativa, necessidade de um discernimento simbólico, de uma 

contextualização apropriada, contudo, torna-se decisiva quando o intuito é o da produção de 

um tratado científico sobre um assunto: especificidades e nuances são essenciais para nos 

prover um entendimento minucioso das várias significações encerradas em um conceito.  

Em se tratando de polissemia, a problemática levantada se assemelha, em muito, à 

com a problemática contida no presente trabalho no momento em que tentamos nos aproximar 

da definição mais singular necessária para iniciar a longa jornada de articulações à frente. A 

imprecisão simbólica é inerente à própria idéia de jogo – tratada por uns como atividade 

improdutiva, por outros como um simples contexto no qual se localizam ações – assim como 

o é à idéia de mundo virtual – um termo que por si só serve para classificar, em maior ou 

menor termo, muitos dos horizontes relacionados à Rede. 

É este o sentido no qual trabalha esta dissertação: o de esclarecer nuances, estreitar e 

objetivar conceitos, tanto no intuito de contribuir para as ciências da comunicação como um 

tratado que oferece uma visão diferenciada de estruturas sócio-comunicacionais que são 

pouco discutidas pela academia, em especial no Brasil; como no de sinalizar a existência de 

um campo de estudos – os game studies – que trabalha mundo afora na tentativa de se 

solidificar academicamente.  

Dito isto, é necessário pontuar em que medida este trabalho auxilia na continuação 

destas discussões, para, portanto, prosseguir com o desenvolvimento sobre os temas 

escolhidos: nosso intuito, objetivamente, é demonstrar que os diálogos estabelecidos entre 

usuários quando do contato para com os ambientes interacionais conhecidos como Massive 
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Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) são mediados – ou seja, enquadrados, 

condicionados – pela essência do jogo que, a estes ambientes, é inerente.  

Para solidificar nossa argumentação, é necessário que compreendamos que 

MMORPGs não são jogos eletrônicos stricto sensu – mais que isso, eles apenas herdam 

características dos video games1, como também o fazem dos ambientes de interação que 

possuem, como fim, a formação de relações sociais. Na existência dessa natureza híbrida é 

que se concentra a importância em se realizar uma pesquisa como esta. Autores (TAYLOR, 

2006; CASTRONOVA, 2005; KLASTRUP, 2003; CORNELIUSSEN e RETTBERG, 2009), 

por todo o mundo, professam o florescer de culturas distintas dentro desses ambientes, o que 

nos leva a perguntas como: “Que parcela de nossa cultura é mantida, no processo de 

adaptação a um novo contexto social?”, “que fatores condicionam, são criados, ajudam ou 

atrapalham no desenvolvimento dessas relações?”, “qual a base para a criação dessa suposta 

cultura?”, “que papel uma história, ou uma regra diferente, no ambiente, possuem, no decorrer 

desse processo?”. São estas as perguntas que dão base a esta dissertação – que norteiam 

nossos esforços no sentido de dar um tratamento científico adequado a um fenômeno que 

agrupa, hoje em dia, milhões de usuários em centenas de ambientes distintos mundo afora. 

Para ilustrar a pesquisa e tecer comentários específicos que, em muitas vezes podem 

ser generalizados para categorias maiores, escolhemos o MMORPG World of Warcraft 

(WoW), em especial porque este é o ambiente de maior concentração de usuários no mundo, 

segundo sua empresa produtora, a Blizzard Entertainment, com mais de dez milhões de 

jogadores. Outro motivo que nos leva a escolher WoW como ambiente central de nossos 

esforços é a existência de uma linha narrativa diversa e que possui já mais de quinze anos de 

existência, permeando áreas diversas dos meios de comunicação, sendo publicada em livros, 

histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e, finalmente, no cinema2; a existência de tal 

narrativa adiciona tanto o componente de criação textual, quanto o de interpretação de papéis 

ao ambiente – à medida que ambos são de nosso interesse tangencial. 

Esta dissertação se divide, por fim, em três capítulos, que tratam de problemáticas 

distintas e que culminam em uma análise das conversações estabelecidas através dos canais de 

chat presentes no MMORPG World of Warcraft. O primeiro capítulo diz respeito à polissemia 

inerente à idéia de jogo, traçando uma discussão sobre as diferenciações do conceito e 

chegando à idéia de um modelo clássico do jogo (JUUL, 2005). A partir daí, o capítulo passa 

                                                 
1 Efetivamente, usaremos os termos jogo eletrônico e video game como sinônimos, nesta dissertação, no sentido 
de apenas sinalizar a categoria na qual todos os títulos podem se enquadrar. 
2 Com o filme tendo sido anunciado oficialmente pela parceria Blizzard Entertainment e Legendary Pictures, e 
sendo esperado para 2011. Mais informações em http://www.imdb.com/title/tt0803096/. 
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a tratar as nuances relacionadas a tal modelo, especificando os modos pelos quais o jogo 

modifica e é modificado por aqueles que estão em seus domínios – é nesse sentido que 

trazemos à tona a discussão sobre o conceito de círculo mágico (HUIZINGA, 1950; SALEN e 

ZIMMERMAN, 2003; JUUL, 2008; NEITZEL, 2008), usada posteriormente para 

problematizar a comunicação estabelecida no ambiente.  

Em seguida, dada a natureza de WoW, nos voltamos para uma discussão de origem 

genealógica sobre os mundos virtuais – tanto pelo viés estrutural, em se falando de sua 

composição de aspecto de jogo por regras e ficção (JUUL, 2005), quanto pelo viés 

interacional, em se tratando de estratégias elaboradas pelos usuários/jogadores quando do 

contato e da apropriação do que é oferecido pelo ambiente tecnológico, no sentido de 

dispositivo permeado pela técnica. 

Por fim, a natureza da pesquisa, realizada de acordo com os ideais da etnografia 

virtual (HINE, 2000; KOZINETS, 1997, 2010) é o assunto do terceiro capítulo, este menos 

voltado para o levantamento bibliográfico que os dois primeiros, e contendo uma descrição 

dos aparatos técnicos oferecidos pelo MMORPG, problematizando suas possibilidades de 

acordo com as decisões de game design. Em tempo, neste capítulo figuram as análises 

realizadas e a problematização em cima dos dados coletados dentro do ambiente escolhido. 
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2 Do Jogo e de Suas Nuances  
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 Em seu tratado sobre como os jogos são compostos por regras reais e mundos 

ficcionais – idéia essa replicada e reforçada no decorrer desta dissertação – Jesper Juul (2005, 

p. 10) aponta uma necessidade de categorização da noção de jogo que vai além da simples 

definição. Há uma série de fatores que contribuem para que tal estado de confusão se instaure 

na busca por tal definição – barreiras lingüísticas, imprecisões sistemáticas e essências 

culturais –, e para que tal definição se traduza da forma mais sólida possível, é necessário que 

percorramos cada uma delas.   

Curiosamente, por familiar que a idéia do lúdico seja a cada um de nós, na figura 

formal do jogo de tabuleiro ou na brincadeira descompromissada entre pais e filhos, 

definições e enquadramentos – em especial por parte dos grandes veículos de comunicação – 

comumente apresentam discrepâncias e distorções, denotando uma variação entre extremos: 

se às vezes, ao professar resultados inéditos de pesquisas que atestam o valor do lúdico para o 

desenvolvimento da subjetividade e dos aspectos técnicos humanos (LENHART, 2008), a 

relação entre jogador e jogo é recebida com euforia (KALNING, 2008), não é incomum, 

contudo, nos depararmos com abordagens absolutamente depreciativas (LEUNG, 2005), que 

condenam o envolvimento entre jovens e jogos eletrônicos porque, supostamente, estes 

diminuem os coeficientes de sociabilidade (GRIFFITHS et al, 2003), causam problemas como 

falta de concentração (LeCLAIRE, 2004) ou estimulam comportamentos agressivos 

(ANDERSON e BUSHMAN, 2001).  

Tal comportamento dá forças a uma indeterminação cultural sobre como tratar a 

relação entre jogos eletrônicos e crianças e adolescentes; e mais recentemente tal polêmica 

passou a permear o universo de entretenimento relativo aos adultos (SCHRAMM, 2007; 

GRAY, 2008). Em se tratando do objeto vislumbrado nesta dissertação, e que será abordado 

de forma detalhada no próximo capítulo, cabe afirmar que, segundo Yee (2006, p. 16), a faixa 

etária média do jogador de MMORPGs é de 25 anos – com uma amplitude que vai dos 11 aos 

68. Não se pode ignorar, da mesma forma, que segundo a Entertainment Software Association 

(ESA, 2005), a média da faixa etária dos usuários de jogos eletrônicos é de 30 anos.  

Para endereçar de forma sistemática essa indeterminação cultural evocada no 

parágrafo anterior, esta dissertação parte, portanto, de duas abordagens que têm o intuito de se 

aproximar da definição de jogo por dois caminhos distintos, e assim entender de forma 

adequada as questões que venham a ser levantadas por cada uma das problemáticas. A 

primeira delas é fundamentada num aspecto mais amplo, de cunho social, caro às ciências 

humanas, e que, se nasce no pensamento de Friedrich Schiller (1801) sobre como as formas 

lúdicas criam domínios estéticos autônomos com suas próprias “formas de vida” (lebende 
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Gestalten), ganha maior expressão no Homo Ludens (1950) de Johan Huizinga, onde o 

historiador holandês faz uma análise do elemento lúdico como algo inerente à cultura 

humana; e no Man, Play and Games (1961), de Roger Caillois, onde o sociólogo francês traça 

as quatro categorias3 com as quais as atividades lúdicas – do jogo e da brincadeira – se 

alinhariam.  

A segunda abordagem diz respeito a um aspecto muito mais relacionado à técnica; 

dando vazão ao pensamento de teóricos contemporâneos, como Katie Salen e Eric 

Zimmerman (2003), que estão muito mais interessados na composição do jogo enquanto 

sistema de regras do que no modo como os jogos se relacionam com seus usuários, ou com o 

mundo. Com o pensamento alinhado ao ato concreto e às experiências psicológicas associadas 

ao jogo, os autores abrem mão de uma aproximação focada nas estruturas sociais gerais 

construídas pela atividade. Tal pensamento se depara com um tratado detalhado e sistemático 

no livro Half-Real (2005), no qual o pesquisador dinamarquês Jesper Juul discorre sobre o 

que ele chama de Modelo Clássico de Jogo4, e sobre questões internas do estudo dos jogos 

enquanto linguagem, enquanto mídia, e como jogos formalmente iguais podem incorrer em 

experiências diversas.  

É importante que percebamos que o mérito em se estudar as duas aproximações se 

encontra em duas alçadas distintas: primeiro, (1) se faz necessário o entendimento do jogo 

como elemento da cultura (HUIZINGA, 1950; CAILLOIS, 1961), e do âmbito social 

desvelado por essa atividade (GOFFMAN, 1961) porque, objetivamente, esse viés consiste 

em um alicerce conceitual para a temática mater do trabalho, que é a do estudo de interações 

mediadas pelo computador – e em conseqüência disso, faz-se necessário um levantamento 

bibliográfico de base sobre o tema da interação social; em seguida, (2) a abordagem mais 

voltada para o game design e para o jogo enquanto sistema de regras (SALEN e 

ZIMMERMAN, 2003; JUUL, 2005) se faz necessária à medida que, ao tratar de questões de 

âmbito mais interno ao entendimento do jogo como bem simbólico, principalmente com 

relação às experiências psicológicas suscitadas pela atividade, acaba por desvelar discussões 

que procuram não só formalizar a experiência lúdica, mas principalmente descrever as formas 

pelas quais tais estruturas vêm a ser compostas. 

 Devemos, então, com o intuito de aprofundar tais questões e de demonstrar em que 

âmbito a problemática despertada pelas duas abordagens da definição de jogo se mistura às 

                                                 
3 Alea, Agôn, Ilinx e Mimicry; categorias-chave para o trabalho de Caillois (1961) que serão explicadas ainda no 
presente capítulo, mais à frente.  
4 Classic Game Model, no original. 
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questões centrais propostas pelo presente trabalho, nos debruçar, a partir de agora, 

cuidadosamente, sobre cada uma delas.  

 

2.1 Elaborações no Conceito de Jogo 

 

O historiador holandês Johan Huizinga (1950) e o sociólogo francês Roger Caillois 

(1961) foram precursores de toda uma construção disciplinar em torno da temática lúdica – 

disciplina hoje endereçada academicamente pelo nome de game studies5 e que se debruça 

sobre ambos os vieses da atividade relativa ao jogo, contemplando tanto a abordagem de 

cunho mais social quanto a abordagem considerada tecnicista, de cunho mais sistemático. De 

modo natural, a quantidade de pensamento acadêmico sobre as questões levantadas por 

Huizinga (1950) e Caillois (1961)6 foi crescendo, de modo que hoje a bibliografia relacionada 

ao tema é extensa, se posicionando sobre as mais diversas abordagens do fenômeno, desde os 

mecanismos pelos quais os jogadores interagem com os universos ficcionais criados – ou 

adaptados – pelo  jogo (MURRAY, 1999; RYAN, 2001; ATKINS, 2003; KLASTRUP, 2003; 

entre outros), até estudos voltados especificamente para as conseqüências técnico-culturais 

desencadeadas por uma única plataforma para desenvolvimento de jogos (BOGOST e 

MONTFORT, 2009).  

 

2.1.1 Entendimento Social do Jogo 

 

Orientados, então, pela cautela que nos leva a vislumbrar a existência de nuances 

dentro do conceito de jogo e sendo este um conceito que se estabelece como alicerce teórico 

para o presente trabalho, podemos também perceber que um dos debates mais expressivos no 

campo dos game studies – especialmente pelo fato de que ele se posiciona como conceito-

chave para toda a discussão posterior,  resultante dos esforços de Huizinga (1950) e Caillois 

(1961) – se constitui sobre um suposto preciosismo lingüístico que permeia ambas as obras 

                                                 
5 Embora configurando uma preocupação tangencial ao presente trabalho, é importante perceber que o campo de 
estudos identificado hoje como Teoria dos Jogos se configura principalmente na área da matemática e dialoga 
muito pouco com os game studies. A Teoria dos Jogos é um braço da área de matemática aplicada que é usado 
nas ciências sociais (especialmente na economia), na biologia, engenharia, ciência política, relações 
internacionais, ciências da computação e filosofia. A Teoria dos Jogos tenta capturar matematicamente o 
comportamento em situações estratégicas, nas quais o sucesso de um indivíduo em fazer certas escolhas depende 
das escolhas dos outros indivíduos. 
6 Cabe aqui apontar que não escolhemos simplesmente ignorar outras colaborações para o estudo da atividade 
lúdica que vieram antes dos livros escritos por Huizinga (1950) e Caillois (1961), mas o faço porque, embora 
historicamente elas existam – como é o caso da obra de Schiller (1801) – seu uso é muito pontual e raro, 
especialmente em comparação com o uso dos dois livros referenciados. 
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citadas, mas que é vital para todo o esqueleto teórico referente à disciplina. Se antes 

falávamos de polissemia, é nesse âmbito, em especial, que Caillois (1961) a percebe como 

sendo parte de toda uma problemática envolvendo sua necessidade em descrever em que, 

precisamente, se constitui um jogo. 

A argumentação de Huizinga (1950) nesse sentido diz respeito precisamente ao fato de 

cada cultura adotar um entendimento da noção de ‘jogo’. Para o historiador holandês,  

[A]o falarmos de jogo como algo que todos conhecem e ao procurarmos 
analisar ou definir a idéia que essa palavra exprime, precisamos ter sempre 
presente que essa noção é definida e talvez até limitada pela palavra que 
usamos para exprimi-la” (HUIZINGA, 1950, p. 33).  

Huizinga (1950) acredita que o entendimento dos vários aspectos da atividade lúdica 

atinge as culturas por diferentes faces, em diferentes épocas e contextos, o que acaba por 

condicionar a formação dos termos utilizados para fazer referência a tal atividade.  

É possível que alguma língua tenha conseguido melhor do que outras 
sintetizar os diversos aspectos do jogo em uma só palavra, e parece ser esse o 
caso. A abstração de um conceito geral de jogo penetrou uma cultura muito 
mais cedo e de maneira mais completa do que outra, com o curioso resultado 
de haver línguas extremamente desenvolvidas que conservaram o uso de 
palavras inteiramente diferentes para as diferentes formas de jogo, tendo esta 
multiplicidade de termos entravado a agregação de todas as formas em um 
termo único (HUIZINGA, 1950, p. 34). 

No capítulo dedicado a tal questão, o historiador holandês aponta a existência de tal 

discussão ainda na vertente antiga da língua grega, que possuía termos diferentes para 

diferentes formas lúdicas. Ainda era uma característica da cultura grega discernir a 

competição de outras formas lúdicas mais voltadas para a fruição e o entretenimento.  

Huizinga (1950) aponta que para os gregos, o termo utilizado para competição não 

tinha o mesmo significado que o termo usado para brincadeiras – agôn, em detrimento de 

paidia – e que isso implica em um entendimento interessante do sentido da competição para 

os gregos: ao fazer seu mapeamento da atividade lúdica e de sua relação com a “vida séria”, o 

historiador holandês inclui o conceito de agôn, ensejando, então, a presença do aspecto lúdico 

na esfera da competição na Grécia Antiga.  

Fazendo uso da crítica de Bolkestein (1937), na qual este afirma que o historiador 

holandês “ilegitimamente incluiu as competições dos gregos, as quais vão desde as mais 

impregnadas de religiosidade às mais triviais, na categoria de jogo. [...] Tudo isto nada tem a 

ver com o jogo – a menos que se pretenda que para os gregos tudo na vida era jogo” 

(HUIZINGA, 1950, p. 36), o autor (1950) explica que em certo sentido, a tendência a que 



21 
 

segue o Homo Ludens é exatamente essa – trabalhar no sentido da proposição do aspecto 

lúdico como permeando as várias nuances da cultura. Huizinga (1950) não acredita que as 

competições agonísticas realizadas na Grécia Antiga fugissem radicalmente do aspecto lúdico 

denotado pelo termo paidia: “Apesar do fato de a língua grega não ser a única a estabelecer 

uma distinção entre a competição e o jogo, estou firmemente convencido da existência de uma 

identidade profunda entre ambos” (p. 36). 

 Juul (2005, p. 28), por sua vez, comenta “a questão da linguagem” 7 reconhecendo, de 

imediato que há tanto uma diferença essencial quanto uma aproximação irremediável entre os 

conceitos de jogo e brincadeira. A dimensão significativa de tais palavras, contudo – game e 

play, no original (JUUL, 2005, p. 28) –, não pode ser abraçada com livres traduções. Ao 

trazer os dois termos para a língua na qual o presente trabalho é escrito, o português, muito se 

perde do significado da palavra play, que envolve desde o brincar descompromissado ao 

competir, passando pela representação de vários aspectos do faz-de-conta – para apontar 

apenas alguns significados possíveis, grosso modo. A palavra play ainda pode ser usada como 

substantivo, onde uma de suas traduções possíveis é brincadeira. Assim, “uma brincadeira 

(play) é geralmente tomada como uma atividade de forma fluida, enquanto um jogo (game) é 

uma atividade baseada em regras” (JUUL, 2005, p. 28, grifos nossos)8.  

O problema é que esta distinção é muito dependente de que linguagem é 
usada, e se torna muito confusa pelo fato de que em francês, espanhol e 
alemão, nem jeux, nem juego, nem Spiel possuem tal distinção. Em inglês, 
esta questão também é confusa, pois play tanto é um substantivo quanto um 
verbo (you play a game), enquanto game é geralmente um substantivo. [...] 
Línguas escandinavas possuem uma distinção mais forte com leg = play e spil 
= game com verbos para ambas as palavras. Você pode brincar uma 
brincadeira (“lege em leg”) ou jogar um jogo (“spille et spil”), por exemplo 
(JUUL, 2005, p. 29)9.  

Sendo a impressão de que há um viés de preciosismo lingüístico inócuo presente nas 

duas “narrativas clássicas em game studies” (JUUL, 2005, p. 10)10 desfeita pela discussão que 

o entendimento da palavra jogo suscita, quando olhada por sob lentes culturais determinadas 

pelas línguas, é necessário que façamos um exercício de dedução – e percebamos que, 

                                                 
7 Livre tradução: “The Language Issue”. 
8 Livre tradução: “Play is mostly taken to be a free-form activity, whereas game is a rule based activity”. 
9 Livre tradução: “The problem is that this distinction is very dependent on the language used, and much 
confused by the fact that in French, Spanish, or German, neither jeux, juego, or Spiel has such a distinction. In 
English this is also a bit muddled since “play” is both a noun and a verb (you play a game), whereas “game” is 
mostly a noun. (…) Scandinavian languages have a stronger distinction with leg = play and spil = game with 
verbs for both – you can play play (“lege en leg”) and game game (“spille et spil”), so to speak”. 
10 Livre tradução: “The two classic texts in game studies”. 
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aparentemente, a essência do que é significado pela palavra play dá vazão à existência de uma 

forma lúdica mais pura, tanto genérica quanto generalizante, nesse caso.  

Essa forma lúdica pura, talvez não mais que uma essência pronta a permear outros 

domínios, disciplinas e atividades – formas culturais, enfim – é o ponto sob o qual o trabalho 

de Huizinga (1950) se debruça – e a imprecisão, a confusão gerada por traduções imprecisas 

se mostra mesmo no subtítulo da edição brasileira do livro – o jogo como elemento da cultura. 

Embora a palavra germânica Spiel possa, sim, ser traduzida como jogo, seu sentido está longe 

de remeter ao entendimento de jogo que é professado pelo próprio Huizinga (1950), além de o 

próprio, no decorrer de sua obra, tentar dar um caráter generalista e, de certa forma, 

‘pervasivo’11, para essa essência lúdica. Para ele,  

[O] jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1950, p. 33). 

Tal vivência é muito mais cara ao universo da brincadeira – do faz de conta, da 

mimese – do que ao universo dos jogos, com suas regras e punições para aqueles que as 

desobedecem.  É precisamente nesta diferenciação entre jogo e brincadeira, então, que 

seguimos com a argumentação de Caillois (1961). Embora, para Juul, “as duas narrativas 

clássicas dos game studies [...] sofram do mesmo problema de cobrir uma área maior que os 

jogos, porque eles acabam discutindo tanto jogos delimitados por regras quanto formas 

lúdicas livres” (2005, p. 10)12, o sociólogo francês estabelece, em seu texto, um quadro de 

categorias às quais a atividade supostamente pertence, tentando, assim, facilitar o 

entendimento e os olhares sobre o fenômeno. Caillois (1961), com tal categorização, 

estabelece pedras fundamentais para que se possa analisar o fenômeno lúdico, embora o 

quadro precise – quando trazido para o momento contemporâneo experimentado, em meio a 

todo o contexto sócio-tecnológico – de severas atualizações no que diz respeito ao 

entendimento, principalmente na esfera dos jogos baseados em sistemas sólidos de regras13.  

                                                 
11 Mesmo sabendo que o verbo to pervade ou o adjetivo pervasive não possuem traduções literais apropriadas em 
português, escolhemos utilizar o neologismo, em primeiro por causa do contato da própria área de cibercultura – 
à qual o presente trabalho é vinculado – na figura das discussões sobre comunicação e jogos ubíquos, e em 
seguida porque o próprio entendimento que tentamos dar à interpretação desse aspecto lúdico da cultura é muito 
melhor traduzido pela significação de pervade: “se espalhar por todas as partes de”, segundo o Dictionary.Com – 
Disponível em: http://www.dictionary.com. Acesso em: 08/07/2009. 
12 Livre tradução: “The two classic texts of game studies (…) suffer from the same problem of covering a broader 
area than games in that both discuss rule-based games as well as free-form play”. 
13 A discussão apresentada oferece uma contribuição essencial para que possamos pensar o fenômeno da 
interação entre múltiplos usuários em ambientes persistentes online: se ao imergir em tais ambientes estamos 
submissos a um sistema sólido de regras mediado pelo computador, em se fazendo alusão à interpretação do jogo 
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Tal atualização, porém, não se faz necessária no primeiro âmbito explicado pelo autor, 

que diz respeito, na verdade, à natureza da atividade. É importante mencionar, evocando a 

discussão anterior, que a obra de Caillois (1961) possui o francês como língua mater, uma 

língua na qual jogo e brincadeira são atividades representadas pela mesma palavra, jeu. 

Ciente, contudo, das dimensões da atividade lúdica, Caillois introduziu, como primeira 

dimensão classificatória, o discernimento entre o viés livre, despreocupado, de faz de conta – 

e o viés sistemático, tecnicista, regrado.  

Para o autor (CAILLOIS, 1961, p. 13), é concebível que organizemos a atividade 

lúdica em progressões, gradações que são condicionadas tanto pela sua aproximação – ou 

distanciamento – do uso de um sistema de regras, quanto por sua natureza. Caillois (1961) 

propõe a divisão da atividade lúdica por sua natureza em quatro rubricas: (1) Agôn, que 

seriam jogos voltados para a competição entre oponentes; (2) Alea, esfera que envolve os 

jogos de pura sorte; (3) Mimicry, que diz respeito ao viés representativo, de faz-de-conta; e, 

por fim, (4) Ilinx, que concerne ao viés de desafio dos limites físicos do corpo, no âmbito da 

vertigem causada voluntariamente14. Contudo, no que diz respeito a esse ir-e-vir entre o livre 

e o sistemático, o entendimento de Caillois é preciso: 

(Os jogos) podem ser colocados num fluxo entre dois pólos opostos. Num 
extremo está uma essência inerente e dominante, comum à falsidade, 
turbulência, livre improvisação e alegria despreocupada. Tal extremo 
manifesta um tipo de fantasia incontrolável que pode ser designada pelo termo 
paidia. No extremo oposto, esta saltitante e impulsiva exuberância é quase 
inteiramente absorvida ou disciplinada por uma tendência complementar, e 
em alguns aspectos inversa à sua natureza anárquica e caprichosa. [...] Este 
princípio posterior é completamente não prático, mesmo que requeira uma 
grande quantidade de esforço, paciência, perícia ou ingenuidade. Eu chamo, a 
esse segundo componente, ludus (CAILLOIS, 1961, p. 13)15.  

Fica claro, então, que para o autor a essência que se pode extrair do sentido mais 

aberto, mais infantil, representado pela figura da paidia não necessariamente delimita o 

conceito à necessidade da identificação do ato, da atividade da brincadeira – em toda 

                                                                                                                                                         
como sistema de regras (SALEN e ZIMMERMAN, 2003), a emergência de organizações sociais voltadas para a 
atividade lúdica que se apropriam do mencionado espaço também dialoga com regras – códigos de conduta e 
etiqueta apoiados sobre o decorrer da convivência estabelecida no mundo virtual. 
14 Debruçaremo-nos sobre tais categorias mais à frente, onde apontaremos o fato de que elas necessitam de maior 
cuidado em sua leitura. 
15 Livre tradução: “They can also be placed on a continuum between two opposite poles. At one extreme an 
almost indivisible principle, common to diversion, turbulence, free improvisation, and carefree gaiety is 
dominant. It manifests a kind of uncontrolled fantasy that can be designated by the term paidia. At the opposite 
extreme, this frolicsome and impulsive exuberance is almost entirely absorbed or disciplined by a 
complementary, and in some respects inverse tendency to its anarchic and capricious nature. (…) This latter 
principle is completely impractical, even though it requires an ever greater amount of effort, patience, skill or 
ingenuity. I call this second component ludus”. 



24 
 

brincadeira, sim, encontraríamos a regência desse conceito, mas a amplitude do conceito em 

si é muito mais extensa, espalhando-se pela própria cultura, permeando diversas construções 

simbólicas e sociais da figura do homem em sua trajetória pela história.  

A gradação proposta por Caillois (1961) precisa ser entendida exatamente neste 

sentido: quando o teórico francês dá ao ludus seu aspecto mais regrado, mais ordeiro e 

pragmático, ele não sugere necessariamente que toda brincadeira evolui para um jogo – sua 

sugestão é que atividades que contém esse viés do lúdico mais puro – e que, portanto, se 

apresentaria como uma matéria bruta – seriam “refinadas” ou “contidas” pelo viés sistemático 

essencial do conceito. Sendo assim, como é possível observar na Figura 1, a brincadeira de 

faz-de-conta infantil, por exemplo, pura e permeada pelo “material lúdico bruto” que constitui 

o conceito de paidia, não se torna, quando caminha em direção ao aspecto mais sistematizado 

essencial ao ludus, um jogo formal com regras, mas sim uma atividade com premissas e 

objetivos, na figura do teatro, onde o “fingir que se é outro alguém” infantil ganha uma 

coleção de complicadores que confere àquela atividade modos hierarquizantes (quem melhor 

interpreta, quem consegue chorar, quem é mais empático para com a audiência) e sistemas de 

controle.  

 

Figura 1: Gradação entre os Conceitos de Paidia e Ludus 

 
A aproximação de Caillois (1961) ao domínio do lúdico aqui não deixa dúvidas de que 

seu entendimento é aberto e orientado pela intenção de construir uma sociologia derivada do 

jogo. Nesse ponto, o autor é bem conciliador, aceitando críticas feitas, inclusive, ao trabalho 

de Huizinga (1950), que é anterior ao seu – críticas que vão em direção à proposição de a 

cultura se formar a partir desse elemento lúdico; proposição essa que parece ser suportada 

pelo próprio Caillois (1961), mas com certas ressalvas. Para o sociólogo francês,  

o espírito lúdico é essencial à cultura, mas jogos e brinquedos são 
historicamente os resíduos da cultura. Sobreviventes mal interpretados de uma 
era passada ou aspectos culturais emprestados de uma cultura estranha e 
privados de seu sentido original parecem funcionar assim, quando removidos 
da sociedade onde eles estavam originalmente estabelecidos. [...] Naquela 
época, para deixar claro, eles não eram jogos, no sentido em que falamos de 
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jogos infantis, mas eles já carregavam parte da essência do lúdico, como foi 
corretamente apontado por Huizinga (CAILLOIS, 1961, p. 58)16. 

Fazendo eco à necessidade professada por Caillois (1961) pelo entendimento da 

condição social evocada pelo contato – ou pelo condicionamento – da sociedade pelo 

elemento lúdico, o pensador francês Michel Maffesoli (2004) atribui a Dionísio o papel de 

figura emblemática de nosso momento cultural – sendo esta considerada típica, ou 

arquetípica, de um espírito de época que já não se satisfaz com a seriedade e a assepsia a que 

a sociedade moderna nos havia habituado. “Com maior ou menor seriedade ou interesse, o 

produtivismo, em suas diversas formas, é hoje objeto de crítica. O trabalho e o progresso não 

mais são imperativos categóricos” (MAFFESOLI, 2004a, p. 87).  

O que interessa é o aqui, o agora. Torna-se então visível, finalmente, uma “ética do 

instante”, que até este ponto, no desenvolvimento das sociedades contemporâneas, estava 

velada. O teórico francês chama, a tal ética, de presenteísmo (MAFFESOLI, 2004a). Em se 

trabalhando uma articulação entre as proposições efetuadas pelos pensadores franceses, muito 

se vê no pensamento de Maffesoli sobre a cultura contemporânea um afastamento dos ideais 

do ludus, mais tecnicistas, mais sistemáticos, e um retorno à essência professada pela idéia de 

paidia – de liberdade, alegria e despreocupação. 

Essa orientação do pensamento acadêmico não é exclusividade dos teóricos que 

pesquisam jogos – em suas dimensões eletrônicas ou não. A pesquisadora brasileira Lúcia 

Santaella (2004), por exemplo, acredita que se existe um elemento comum a todas essas 

criações do humano, criações essas provindas diretamente de nossa psiquê, esse é o lúdico: 

nossa capacidade de brincar, o dispêndio sem finalidade utilitária de energia física e psíquica 

acumuladas – dispêndio esse que está presente na fala do próprio Huizinga (1950), que 

identifica a atividade como “não-séria”, ou no pensamento de Caillois (1961), para quem o 

jogo é “improdutivo”. Santaella (2004) acredita que essa essência é uma das características 

primais da raça humana: 

Entretanto, porque fala, o humano falta ser: está onde não é, é onde não está, 
uma lição que a psicanálise não cansa de repetir e que pode ser traduzida 
poeticamente na dicção de Oswald de Andrade: o ser humano é um animal 
que vive entre dois grandes brinquedos: o amor onde tudo ganha e a morte 
onde tudo perde. Para preencher essa brecha que o descarna, inventou o canto, 
a dança, o teatro, o circo, o jogo, as artes, a literatura, o cinema, a televisão 

                                                 
16 Livre tradução: “The spirit of play is essential to culture, but games and toys are historically the residues of 
culture. Misunderstood survivals of a past era or culture traits borrowed from a strange culture and deprived of 
their original meaning seem to function when removed from the society they were originally established. (…) At 
that time, to be sure, they were not games, in the sense that one speaks of children`s games, but they already 
were part of the essence of play, as correctly defined by Huizinga”. 
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etc., numa progressão que vem acompanhando pari passu o crescimento da 
complexidade da existência humana na biosfera (SANTAELLA, 2004). 

Maffesoli (2004b) acredita que a essência da sociedade contemporânea é o próprio 

jogo, a festa, e que essas características, que por sua vez estão mais voltadas para aproveitar e 

para conviver do que para controlar, – condensadas numa simples preocupação com o estar-

junto (être-ensemble) – levam a entendimentos pontuais que estão dispersos por todo o 

espectro da cultura digital experimentada nesse momento da contemporaneidade. Tais 

entendimentos pontuais se afastam da dinâmica moderna da libido dominandi – vontade do 

homem em dominar, em moldar e domar o seu ambiente – e se transformam, no percurso 

rumo à contemporaneidade, numa busca por adotar os princípios da libido sentiendi – que 

professa a figura do lúdico como ponto chave no desenvolvimento de uma cadeia de eventos 

que estabelecem uma evidência dos ideais da razão sensível em detrimento dos ideais da 

razão pura.  

Para este pensador francês, é inegável que devemos considerar a marca máxima de 

nosso tempo como sendo a proliferação desse sentimento de amor ao jogo e à festa. Em 

especial, é importante que percebamos que não só a proliferação de tal sentimento deve ser 

levada em conta. Embora sim, através do que Maffesoli (2004) chama de empatia 

(Einfühlung), que “parece ser a característica da comunhão sensível ou afetiva que vem 

substituir a ‘sociedade’ puramente utilitária” (2004, p. 40), essa proliferação trabalhe em 

harmonia com o entendimento dos pensadores clássicos sobre jogos – como o de Huizinga 

(1950), para quem o elemento lúdico antecede a própria cultura –, se faz necessária a busca 

pelo entendimento dos mecanismos que se desenham por trás das regras e aparatos usados 

para o exercício do ludus. 

Dada a natureza do presente trabalho, então – lidando, em especial, com os processos 

de interação entre usuários do MMORPG World of Warcraft – é importante que tenhamos 

noção das dimensões que um entendimento sociológico do aspecto lúdico enseja; mesmo 

assim, para que seja possível operacionalizar a estrutura do trabalho de acordo com os 

objetivos aos quais o mesmo foi proposto, trabalharemos, a partir de agora, uma apropriação 

relativamente mais tecnicista dos conceitos de paidia e ludus para que ambos sejam, de certa 

forma, afastados da abstração e do escopo generalista das proposições de Caillois (1961) e 

aproximados às figuras, já citadas no decorrer do presente trabalho, do jogo e da brincadeira.  

Tal apropriação foi inicialmente engendrada pelo pesquisador uruguaio Gonzalo 

Frasca (1999), em um dos primeiros artigos defendendo a idéia de uma disciplina específica 

para o estudo dos video games. O pesquisador se baseou em entradas feitas em um 
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dicionário17 para tentar precisar qual seria o entendimento dos conceitos de play e de game 

para o senso comum. O resultado decorrente de tal averiguação é bastante simplório, mas 

impressionantemente sintético, no que diz respeito às discussões já travadas nesta dissertação, 

de onde a definição de play estaria limitada ao “que é feito para recreação, divertimento”, “o 

ato de jogar um jogo”, “transformar-se ou entrar em um jogo”, “(contrastado com trabalho) se 

divertir”, “fingir, por diversão, ser alguém ou fazer algo”, enquanto game seria uma “forma de 

brincar, especialmente com regras” (FRASCA, 1999)18. 

Geralmente brincadeiras são associadas a crianças, enquanto jogos são vistos 
como sendo atividades mais adultas. A razão para isso é que os jogos têm um 
componente social forte, e crianças pequenas precisam, antes, ser inseridas na 
esfera social para que possam participar deste tipo de atividade. Depois disso, 
jogos passam a ser jogados, e continuam pela fase adulta. Contudo, tanto a 
atividade da brincadeira quanto do jogo continuam presentes na vida adulta 
(embora em proporções diferentes) (FRASCA, 1999)19. 

Vidart (1995) mostra que o entendimento do dicionário – que para Frasca (1999) 

representa o senso comum – é impreciso, e que, ao contrário do que se acredita, o ‘brincar’ 

também contém regras estritas. Ele dá o exemplo de uma criança que finge pilotar um avião. 

Há uma regra em jogo: se comportar como um piloto, e não como um médico ou como um 

motorista de carro. Essa regra foi proposta e aceita pelo mesmo jogador20 e ele pode livrar-se 

dela quando achar melhor, mas enquanto estiver brincando, ele vai aceitar a proposição com a 

mesma seriedade com a qual aceitaria a regra de um jogo.  

 Então, é nesse sentido que Frasca (1999) acredita que precisamos estabelecer uma 

diferença entre as atividades, entre seu entendimento; e ele encontra a chave para isso em 

Lalande (1928), onde o filósofo propõe dois significados diferentes para a palavra jeu em seu 

Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie: “Mesmo que ele não se refira 

explicitamente a ‘jogar’ e ‘brincar’ (só existe uma palavra em francês para as duas 

atividades), ele os diferencia não pelas regras, mas pelo resultado” (FRASCA, 1999)21. Assim 

                                                 
17 Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, 
1987. 
18 Livre tradução: “"(What is done for) amusement; recreation" ; "the playing of a game; manner of playing" ; 
"turn or move in a game" ; "(contrasted with work) have fun" ; "pretend, for fun, to be sth or do sth"[...] "form 
of play, especially with rules"”. 
19 Livre tradução: “Usually, play activities are associated with children, while games are thought to be more 
adult activities. The reason is that games have a strong social component, and young children need first to be 
socialized in order to perform that kind of activities. After that period, games start to be played, and they 
continue through adulthood. However, both play and game activities remain present during adult life (tough in 
different proportions)”. 
20 Na verdade, embora a palavra jogador seja usada aqui, pelo domínio da atividade em questão, talvez a 
tradução mais apropriada para player no dado contexto fosse “brincador” – aquele que brinca. 
21 Livre tradução: “Even though he does not explicitly refers to game and play (just one French word exist for 
both activities), he differentiates them not because of their rules, but by their result”. 
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sendo, Frasca decide continuar a usar os termos cunhados por Callois (1961), mas 

apropriando-se deles, subverte seu significado para que seja feita uma maior aproximação 

rumo ao objeto em estudo, os jogos e as brincadeiras: 

Paidea é "Prodígio de atividade física ou mental, que não tem nenhum 
objetivo imediato, nem objetivo definido, e cuja única razão para existir é 
prover o prazer experimentado pelo jogador". Ludus é um tipo particular de 
paidea, definido como "uma atividade organizada sob um sistema de regras 
que define uma vitória ou derrota, um ganho ou perda" (FRASCA, 1999)22. 

 Operacionalizar tais definições e entendê-las sob um aspecto menos abstrato do que o 

proposto pelos pensadores citados no decorrer do texto é importante para o presente trabalho 

porque a intenção é perceber como essa abordagem – mais técnica, mais próxima do palpável 

– influencia nas relações sociais, em especial nas interações, em um mundo virtual. O 

entendimento de Huizinga (1950) e Caillois (1961) – assim como o dos outros teóricos das 

ciências humanas citados anteriormente – apesar de se mostrar coerente e de encontrar eco em 

nossa argumentação, se mostra passível de relativização. Nosso intuito, então, não é discursar 

sobre o aspecto lúdico presente na cultura – mas sobre como o jogo sistematizado, de posse de 

suas funções comunicativas, vai interferir nos processos interacionais.  

 A base para tal aproximação encontra-se novamente na obra de Caillois, sendo 

suportada por uma afirmação que, embora seja dedutível do levantamento bibliográfico aqui 

feito, merece ser explicitada. Ao relacionamento de gradação apresentado acima, entre paidia 

e ludus, mesmo em sua concepção original, e não na apropriação de Frasca (1999), é inerente 

a idéia de que os dois conceitos – o exuberante, espontâneo e ativo paidia e o subordinado ao 

cálculo e às regras ludus – estão em constante diálogo, e de que no ludus, a idéia de paidia 

está sempre presente. Quando o enfoque sai da argumentação generalista de Caillois (1961) e 

de Huizinga (1950) e recai sobre a apropriação de Frasca (1999), tal fator fica óbvio, 

especialmente pela afirmação do pesquisador uruguaio de que o “ludus é um tipo particular de 

paidia”. 

 A partir daí, entendendo o porquê de tal operacionalização, seguimos rumo ao 

conceito formal de jogo, passando antes pelo tratamento de uma problemática que permeia o 

conceito de brincadeira. Huizinga (1950, p. 3), no Homo Ludens, aponta que “o jogo é mais 

antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre 

a sociedade humana; mas os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade 

                                                 
22 Livre tradução: “Paidia is ‘Prodigality of physical or mental activity which has no immediate useful objective, 
nor defined objective, and whose only reason to be is based in the pleasure experimented by the player’. Ludus is 
a particular kind of paidia, defined as an ‘activity organized under a system of rules that defines a victory or a 
defeat, a gain or a loss’”. 
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lúdica”. O pensador holandês tenta, com isso, iniciar sua argumentação rumo ao já discutido 

modo pelo qual a cultura se formaria através do elemento lúdico. O que nos interessa desse 

diálogo, contudo, não é sua argumentação posterior, mas sim o fato de Huizinga (1950) 

utilizar os animais como exemplo para a existência de um comportamento lúdico anterior à 

cultura. Mais à frente, o historiador holandês afirma que “os animais brincam tal como os 

homens” (1950, p. 3). Outro texto interessante sobre os aspectos lúdicos funciona nesse 

sentido – mas não diretamente dialogando com as idéias de Huizinga (1950). Bateson (1972) 

postula, em seu Steps for na Ecology of Mind, que o comportamento lúdico lida com signos 

metacomunicativos – estes percebidos e interpretados tanto por jogadores quanto por 

observadores: 

Eu vi dois jovens macacos brincando, ou seja, engajados numa seqüência 
interativa da qual as ações unitárias – ou sinais – eram similares, mas não os 
mesmos que aqueles de um combate. Era evidente – mesmo para o observador 
humano – que a seqüência como um todo não era combate, e evidente para o 
observador humano que para os macacos participantes isto era “não-
combate”. Agora, este fenômeno, a brincadeira, só poderia ocorrer se os 
organismos participantes fossem capazes de algum grau de metacomunicação, 
ou seja, de troca de sinais que carregassem a mensagem “isso é brincadeira” 
(BATESON, 1972, p. 139)23. 

Para Bateson (1972), a metacomunicação acontece quando uma mensagem implícita é 

carregada em outras mensagens – o que é uma característica inerente à natureza da polissemia 

da linguagem. Segundo o autor, a comunicação verbal humana pode operar – e geralmente o 

faz – em muitos níveis contrastantes de abstração. Esses níveis se projetam em duas direções, 

partindo da denotação absoluta. O primeiro dos níveis é o (1) nível metalingüístico, que se dá 

no momento em que tentamos analisar os signos – ou conferi-los as características dos objetos 

que eles, factualmente, virão a representar. Desse modo, na frase (para usar o exemplo do 

próprio autor): “o gato está sobre o tapete”, a palavra gato pode descrever qualquer membro 

da família dos felinos, e da mesma forma, a palavra gato não possui pêlos e não pode 

arranhar. O segundo nível, o (2) nível da metacomunicação, envolve abstrações do discurso 

inerentes ao relacionamento entre aqueles que interagem. Exemplo disso é o que pode ser 

inferido de uma fala – explicar aonde se encontra o gato é uma atitude amistosa. A mensagem 

‘isto é uma brincadeira’ também é metacomunicativa – ela não precisa ser proferida para que 

                                                 
23 Livre tradução: “I saw two young monkeys playing, i.e., engaged in an interactive sequence of which the unit 
actions or signals were similar to but not the same as those of combat. It was evident, even to the human 
observer, that the sequence as a whole was not combat, and evident to the human observer that to the participant 
monkeys this was “not combat.” Now, this phenomenon, play, could only occur if the participant organisms 
were capable of some degree of meta-communication, i.e., of exchanging signals which would carry the message 
“this is play.””. 
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seja processada pelos interatores. “É notório que a maioria das mensagens, tanto 

metalingüísticas quanto metacomunicativas, permanecem implícitas” (1972, p. 138)24.  

O exemplo dado por Bateson (1972) se refere ao fato de os mamíferos não-humanos se 

sentirem atraídos instintivamente por odores sexualmente orientados – e no caso dos seres 

humanos, termos desenvolvido a habilidade de mascarar esse tipo de emissão de sinais com o 

auxílio de perfumes. Essa consciência da capacidade de manipulação dos signos é que daria, 

segundo Bateson (1972), “a possibilidade de nos comunicarmos na multiplicidade de níveis 

de abstração mencionados acima” (p. 139). 

A intenção da digressão é mostrar que toda brincadeira possui uma ambigüidade 

essencial e imanente que é parte de sua composição – encerra em si um paradoxo que implica 

que “estas ações nas quais nós agora nos engajamos, não denotam o que as ações que elas 

referenciam denotariam” (BATESON, 1972, p. 139)25.  Da mesma forma, está claro que as 

ações referenciam as ações que, naquele momento, elas denotam. O exemplo que Bateson 

(1972, p. 139) utiliza continua sendo o dos animais: “A mordida de brincadeira faz referência 

à mordida feroz, mas não significa o que seria denotado pela mordida feroz”26. 

Tal função metacomunicativa está presente, segundo Bateson (1972) em outros tipos 

de fenômenos além do comportamento da brincadeira – como na ameaça, por exemplo, que 

denota algo que não aconteceu e que pode não acontecer, logo, denota algo que não existe – e 

leva a um entendimento conhecido como relação Mapa-Território: o fato de que uma 

mensagem, qualquer que seja ela, não consiste nos objetos que ela representa (KORZYBSKI, 

1941). Esta relação, que remete ao fato de que, no momento de entrada na brincadeira – ou 

seja, no momento em que se faz uso da estratégia da metacomunicação para indicar que as 

ações as quais se executa são, e ao mesmo tempo não são, as ações que estas referenciam – 

adentra-se um modo comportamental que precisa ser negociado socialmente, um modo 

comportamental que escolhe dar outro significado tanto à passagem do tempo quanto ao 

espaço no qual a brincadeira, o faz-de-conta, se desenrola.  Chegaremos teoricamente a essa 

ressignificação espaço-temporal – que é comumente endereçada como círculo mágico, pelos 

teóricos dos game studies (HUIZINGA, 1950; JUUL, 2005; SALEN e ZIMMERMAN, 2003; 

por exemplo) – à frente, ainda no presente capítulo; contudo, para que possamos entender a 

operacionalidade do conceito e como ele surge, precisamos antes esclarecer o conceito de 

                                                 
24 Livre tradução: “It will be noted that the vast majority of both metalinguistic and metacommunicative 
messages remain implicit”. 
25 Livre tradução: “These actions, in which we now engage, do not denote what those actions for which they 
stand would denote”. 
26 Livre tradução: “The playful nip denotes the bite, but it does not denote what would be denoted by the bite”. 
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jogo no viés mais tecnicista, proveniente do entendimento do jogo como um sistema de regras 

– porque embora acreditemos que essa supressão espaço-temporal também se dê na atividade 

da brincadeira, a criação do conceito que lhe descreve foi feita através do uso da dimensão 

mais sistemática da atividade lúdica.  

Tanto o vislumbre de que fazemos uso da relação Mapa-Território para lidar com 

signos nas relações metacomunicativas, como o vislumbre de como se dá a atividade de faz-

de-conta, onde um sujeito finge ser alguém ou estar em outro lugar diferente, evocam uma 

discussão que, apesar de não ser o foco específico do capítulo, se enraíza no fato de os video 

games hoje oferecerem novas formas para a experimentação de estórias. Cabe, para que 

estabeleçamos então o contato das discussões anteriores com o panorama contemporâneo, no 

que diz respeito à evolução e ao uso das diversas tecnologias empregadas na indústria dos 

jogos eletrônicos, explicarmos no que consiste tal discussão, que enseja um novo modo de 

consumo – que se desprende das dinâmicas da representação das narrativas e nos leva para a 

experimentação da simulação.  

O entendimento de que experimentamos histórias através de um paradigma 

representacional – assistindo a elas, lendo a elas – está, segundo Frasca (2003), sedimentado 

profundamente em nossa cultura e remete a tradições criadas milhares de anos atrás. O 

pesquisador uruguaio, contudo, defende que quando experimentamos uma história num jogo 

eletrônico, a estrutura narrativa é por nós experimentada através de um sentimento de ‘como 

se estivéssemos lá’, de ‘como se vivêssemos realmente a história’ – de ‘como se fôssemos o 

personagem que controlamos’. Para o autor (FRASCA, 2003), embora os jogos se 

desenvolvam em uma estrutura narrativa, eles não se baseiam na representação, mas sim 

numa estrutura semiótica alternativa chamada de simulação. 

Frasca (2003) aponta que mesmo que simulações e representações de narrativas 

compartilhem elementos essenciais, como ação, personagem e cenário, a mecânica dos dois 

paradigmas é essencialmente diferente. Mais que isso, eles apresentam possibilidades 

retóricas distintas – e por mais que compartilhem vários elementos em comum, tais 

paradigmas se baseiam em sistemas semióticos diferentes. A questão é que a representação é 

uma ferramenta tão universal e poderosa que se tornou praticamente transparente para nossa 

civilização. Alguns autores, como Mark Turner (1998), até afirmam que os mecanismos 

narrativos são estruturas cognitivas profundamente enraizadas na mente humana. Talvez por 

causa de tal onipresença, então, seja normalmente tão difícil de aceitar que existe uma 

alternativa à lógica da representação da narrativa – uma nova forma sensorial de 

experimentação, que se consolida na lógica da simulação. 
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Segundo Frasca (2003), o potencial midiático que a dinâmica simulacional pode ter 

foi, durante muito tempo, rechaçado, pelo fato de não existirem aparatos tecnológicos 

apropriados para modelar, por exemplo, sistemas complexos. A invenção e a proliferação dos 

computadores foi a variável que mudou esta situação. 

Na década de 1990, por fim, Espen Aarseth (1997) ofereceu uma nova visão para o 

estudo dos textos eletrônicos, propondo que “textos eletrônicos poderiam ser mais bem 

entendidos se fossem analisados como sistemas cibernéticos” (apud FRASCA, 2003, p. 

223)27. O pesquisador norueguês (AARSETH, 1997) criou uma tipologia de textos e mostrou 

que o hipertexto é somente uma das dimensões possíveis para esses sistemas de textos, 

sistemas aos quais ele denominou cibertextos. Frasca (2003) explica a necessidade de tal 

tipologia, argumentando que 

A teoria literária tradicional simplesmente não conseguiu lidar com tais 
textos, pois ao invés da lógica familiar da transmissão seqüencial de signos, 
tais trabalhos não só eram compostos de seqüências de signos, como também 
se portavam como máquinas e geradores de signos” (FRASCA, 2003, p. 
223)28.  

Só então o reino da representação foi academicamente contestado, abrindo espaço para 

os estudos dos jogos e da simulação. 

A mídia tradicional é representacional, não simulacional. Eles sucedem em 
reproduzir tanto descrições de características quanto seqüências de eventos 
(narrativa). Uma fotografia de um avião irá nos mostrar informações sobre 
sua forma e sua cor, mas não vai voar ou cair, sendo parte de um acidente, 
quando manipulada. Um simulador de vôo ou um simples avião de brinquedo 
não são apenas signos, mas máquinas que geram signos de acordo com as 
regras que modelam alguns dos comportamentos de um avião real. Um filme 
sobre um avião aterrissando é uma narrativa: um observador pode interpretá-
lo de maneiras diferentes (algo como "é um pouso normal", ou "é um pouso 
de emergência"), mas não pode manipular o avião e influenciar sua 
aterrissagem, já que as sequências do filme são fixas e inalteráveis. De outro 
lado, o simulador de vôo permite que o jogador execute ações que vão 
modificar o comportamento do avião 'atual'. Se o jogador aumentar a variável 
de poder no simulador, o avião simulado vai se mover mais rápido pelo céu 
virtual na tela do computador. [...] Jogos são apenas um modo particular de 
estruturar uma simulação, assim como narrativa é somente uma forma de 
estruturar a representação (FRASCA, 2003, p. 223-224)29. 

                                                 
27 Livre tradução: “electronic texts can be better understood if they are analyzed as cybernetic systems”. 
28 Livre tradução: “Traditional literary theory and semiotics simply could not deal with these texts, adventure 
games, and textual-based multi-user environments because these works are not just made of sequences of signs 
but rather behave like machines or sign-generators”. 
29 Livre tradução: “Traditional media are representational, not simulational. They excel at producing both 
descriptions of traits and sequences of events (narrative). A photograph of a plane will tell us information about 
its shape and color, but it will not fly or crash when manipulated. A flight simulator or a simple toy plane are not 
only signs, but machines that generate signs according to rules that model some of the behaviors of a real plane. 
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Curioso pontuar, contudo, que a precisão de um sistema de simulação como o descrito 

acima por Frasca (2003, p. 223-224) é variável, de acordo com o observador – jogador, no 

caso –, exatamente como acontece com a representação tradicional: um simulador de vôo 

simples poderia ser muito sofisticado para um amador, mas passar como extremamente 

simples para um piloto expert. 

Então, para um observador externo, a seqüência de signos produzida por um filme e 

por uma simulação poderiam parecer exatamente iguais. O detalhe, para Frasca (2003), é que 

as seqüências semióticas podem ser absolutamente idênticas, mas uma simulação não se pode 

entender simplesmente por sua saída – o significado resultante do processo de simplesmente 

ser o espectador da saída de uma simulação seria incompleto; ou simplesmente não-ideal. 

Esse é um sentimento absolutamente comum a qualquer pessoa: quem pode confundir o 

sentimento de estar participando de uma partida de qualquer jogo – tradicional ou eletrônico – 

com o de estar simplesmente observando o desenrolar da atividade? 

 

2.1.2 Entendimento Formal do Jogo 

 

Tendo perpassado por tantas questões inerentes aos elementos do lúdico que vão nos 

levar à definição do jogo necessária para operacionalizar a hipótese que sustenta o presente 

trabalho – a de que a estrutura, formada por regras, ficção e pelo componente imersivo, que 

compõe o jogo, em seu entendimento como sistema formal, influencia as interações travadas 

em ambientes online multiusuário e persistentes – é impreterível que nos aproximemos da 

discussão central do capítulo – que busquemos, através de uma revisão bibliográfica acurada 

um conceito de jogo que possa operacionalizar nossa hipótese sem comprometer o arcabouço 

teórico que foi levantado até o presente momento.  

Nessa intenção, então, devemos, em primeira instância, nos debruçar novamente sobre 

os dois textos clássicos, para em seguida tentar articular uma harmonização entre ambos – 

harmonização esta que leva necessariamente para a bibliografia contemporânea sobre o tema, 

bibliografia esta que trabalha já no sentido de conciliar os dois aspectos – online e offline – do 

jogo. Para Huizinga (1950), a atividade do jogo apresenta cinco características fundamentais, 

                                                                                                                                                         
A film about a plane landing is a narrative: an observer could interpret it in different ways (i.e. “it’s a normal 
landing” or “it’s an emergency landing”) but she cannot manipulate it and influence on how the plane will land 
since film sequences are fixed and unalterable. On the other hand, the flight simulator allows the player to 
perform actions that will modify the behavior of the system in a way that is similar to the behavior of the actual 
plane. If the player increases the power variable on the simulator, the simulated plane will move faster through 
the virtual sky on the computer screen. [...] games are just a particular way of structuring simulation, just like 
narrative is a form of structuring representation”. 
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que o tornam um dos pilares da civilização – categorias que foram, inclusive, mencionadas 

pela pesquisadora Lynn Alves em seu tratado (ALVES, 2005) sobre a relação entre jogos 

eletrônicos e violência. A primeira delas é o fato de (1) o jogo ser livre: uma escolha de 

jogadores, que geralmente o praticam em seus momentos de ócio. Ninguém é forçado a entrar 

em jogo algum, e quando o é, segundo o entendimento do historiador holandês, o fator lúdico, 

de entretenimento, de dispêndio de energia sem objetivos, se compromete.  

A segunda característica está intrinsecamente ligada à primeira, e se configura no fato 

de que (2) o jogo não faz parte da vida corrente: “a criança, o adolescente e o adulto, quando 

se entregam ao jogo, estão certos de que se trata apenas de uma evasão da vida ‘real’, um 

intervalo na vida cotidiana, embora encarem essa atividade com seriedade” (ALVES, 2005, p. 

18). A esta característica – e ao debate gerado por sua formulação, daremos, à frente, uma 

maior atenção. Por enquanto, passemos à terceira característica: para Huizinga (1950), (3) o 

jogo possui começo e fim – o que contribui imensamente para acentuar essa fronteira entre 

vida ‘real’ e jogo.  

A quarta característica apontada pelo historiador holandês (1950) é a de que (4) o jogo 

encerra, em si, a essência da ordem – as regras, neste caso, são de importância vital em seu 

desenvolvimento. É nesse contexto sistemático, ordeiro, que o jogo se configura, se 

organizando através de formas compostas de elementos como “tensão, equilíbrio, 

compensação, contraste, variação, solução, união e desunião; e a menor desobediência a esta 

ordem 'estraga o jogo'” (ALVES, 2005, p. 19).  

Há nele (no jogo) uma tendência para ser belo. Talvez esse fator estético seja 
idêntico àquele impulso de criar formas ordenadas que penetram o jogo em 
todos os seus aspectos. [...] O jogo lança sobre nós um feitiço: é “fascinante”, 
“cativante”. Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes 
de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia (HUIZINGA, 1950, p. 13). 

 Por fim, como quinta característica, encontramos um princípio que pode ser usado ao 

mesmo tempo como contraponto e legitimação ao anterior: (5) há um fator de 

imprevisibilidade, de incerteza, de acaso, que pode gerar tensão: 

Isso pode provocar o engajamento passional que implicará no 
desenvolvimento de um senso ético, quanto ao estabelecimento dos limites 
dentro da atividade. São as regras que definem o que é possível, permitido ser 
feito ou não. Contrariar estas premissas implica em colocar em xeque a 
existência da comunidade dos jogadores (ALVES, 2005, p. 19). 

 Assim sendo, um jogo dá a seus jogadores a oportunidade de se enfrentarem, 

vencerem ou serem derrotados, dentro de regras previamente discutidas. O sistema de regras 

que compõe esse entendimento da atividade jogo é vital até mesmo para o jogador que deseja 
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contrariá-las. Sem as regras, um jogador que deseja trapacear não poderia fazê-lo. 

Sintetizando, então, essas características, a definição instrumental que Huizinga (1950) 

delineia, segundo Caillois (1961), se mostra da seguinte forma: 

Resumindo as características formais do jogo, podemos dizer que ele é uma 
atividade livre, que se mostra conscientemente fora da vida “normal” por ser 
“não séria”, mas que, ao mesmo tempo, absorve os jogadores intensa e 
completamente. É uma atividade desassociada de interesses materiais, e 
nenhum lucro pode ser obtido dela. A atividade se dá dentro de suas próprias 
fronteiras de tempo e espaço de acordo com regras e de uma forma ordenada. 
Ela promove a formação de agrupamentos sociais, os quais tendem a se 
envolver em um manto de segredo e a deixar de lado suas diferenças pelo 
mundo comum pelo disfarce ou por outros meios (CAILLOIS, 1961, p. 4)30. 

 

Esse entendimento do jogo trazido por Huizinga (1950), que serviu de base para 

Caillois (1961), dialoga diretamente com o pensamento do sociólogo francês, cuja obra se dá 

como tanto resposta quanto compêndio à obra do historiador holandês. Para Caillois (1961), 

então, o jogo é (1) livre, no sentido em que não é obrigatório; (2) separado, à medida que é 

circunscrito a um tempo e espaço limitados; (3) incerto, pois seu curso não pode ser 

determinado; (4) improdutivo, porque não pode criar bens, riqueza ou elementos de qualquer 

tipo – à exceção de trocar propriedade entre jogadores; (5) governado por regras, na forma de 

convenções que suspendem leis normais e, por alguns momentos, estabelecem novas 

legislações – que contam por si só; e, por fim, (6) faz-de-conta, sendo este acompanhado por 

uma certa noção de uma segunda realidade, ou de uma não-realidade livre – em detrimento da 

vida real.  

 É visível, então, que vários dos postulados de Caillois (1961) se alinham com as 

proposições de Huizinga (1950). O que diferencia a obra do sociólogo francês da obra do 

historiador holandês, na verdade, é sua proposição de uma classificação dos jogos – 

classificação esta que, segundo Caillois (1961, p. 4), Huizinga (1950) “deliberadamente 

omite” 31 de sua obra, porque esta “não é um estudo sobre jogos, mas sim uma pesquisa sobre 

                                                 
30 Livre tradução: “Summing up the formal characteristics of play, we might call it a free activity standing quite 
conciously outside “ordinary” life as being “not serious”, but at the same time absorbing the player intensely 
and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit can be gained by it. It proceeds 
within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It 
promotes the formation of social groupings, which tend to surround themselves with secrecy and to stress their 
difference from the common world by disguise or other means”. 
31 Livre tradução: “(…) he deliberately omits (…)”. 
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a qualidade criativa do princípio lúdico no domínio da cultura, e mais precisamente, do 

espírito que rege certos tipos de jogos – aqueles que são competitivos” (1961, p. 4) 32. 

 Em focando somente os jogos competitivos, Huizinga (1950) somente se aproxima do 

elemento agonístico presente nos jogos; já Caillois (1961) propõe que devemos dividir os 

jogos em quatro categorias, cada uma delas permeada, como foi explicado anteriormente, por 

mais ou menos contato com a sistematização inerente ao ludus. As categorias propostas são 

agôn, alea, mimicry e ilinx, cada uma se referindo a uma característica em específico dos 

jogos. Caillois (1961) explica que algumas dessas categorias podem se tocar – e de fato, a 

experiência com os jogos contemporâneos, sejam eles digitais ou não, demonstram claramente 

que isso acontece. 

 A primeira categoria, (1) agôn, concerne ao fator de competição. Toda atividade 

lúdica organizada de modo que haja um vencedor, ao seu fim, denota necessariamente o 

componente agonístico. Para Caillois (1961), esses jogos se assemelham a um combate no 

qual a eqüidade de chances é artificialmente criada para que adversários confrontem uns aos 

outros em condições ideais, que possam dar “preciso e incontestável valor para o triunfo do 

vencedor” (p. 14)33. Atividades como o jogo de xadrez ou os esportes em geral são exemplos 

da ocorrência do agôn na prática cotidiana.  

A segunda categoria, (2) alea, diz respeito a jogos de chance – nos quais o esforço do 

jogador não é registrado. Para Caillois (1961), mesmo que dois oponentes se encontrem num 

jogo de dados, roleta ou que um deles ganhe do outro uma aposta – mesmo que haja 

competição, per se – a atividade não se classifica como disputa agonística, pois esta denota 

superioridade de um ao outro em algum fator, seja este intelectual ou físico. A vitória, numa 

atividade regida pelo princípio da sorte, alea, acontece devido ao acaso. A terceira categoria, 

(3) mimicry, está relacionada ao viés ilusório inerente à atividade lúdica. “Jogar pode consistir 

não só de tomar ações ou submeter-se a um destino num âmbito imaginário, mas também em 

se tornar um personagem ilusório, comportando-se como ele” (CAILLOIS, 1961, p. 19)34. 

Toda atividade voltada para o faz-de-conta e para a interpretação de papéis diz respeito a essa 

categoria cunhada pelo sociólogo francês – desde as brincadeiras infantis aos role-playing 

games, que possuem um público de faixa etária variável. Por fim, a quarta categoria, (4) ilinx, 

diz respeito a desordens que tomam a forma física ou psicológica e que são conseguidas por 

                                                 
32 Livre tradução: “His work is not a study of games, but a inquiry into the creative quality of the play principle 
in the domain of culture, and more precisely, of the spirit that rules certain kinds of games – those which are 
competitive”. 
33 Livre tradução: “(…) precise and incontestable value to the winner’s triumph”. 
34 Livre tradução: “Play can consist not only of deploying actions or submitting to one’s fate in an imaginary 
milieu, but of becoming an illusory character oneself, and of so behaving”. 
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meio de extrapolações físicas – saltar de bungee jump35 ou pára-quedas se enquadraria nessa 

categoria. 

  Embora Caillois (1961) afirme que algumas das tipologias possam se tocar, hoje em 

dia é facilmente percebível que a tipologia não funciona se considerarmos os jogos como 

participantes em categorias excludentes. Especialmente se considerarmos o contexto atual, 

onde os jogos se encontram com os dispositivos digitais, vários exemplares de jogo 

combinam momentos de aleatoriedade, como o jogo de dados (alea), a técnica do jogador 

para poder passar por obstáculos e superar outros jogadores (agôn) e os vários mundos 

narrativos que ensejam a interpretação de personagens (mimicry). Mesmo a categoria mais 

voltada para feitos físicos (ilinx) pode ser visualizada em evoluções tecnológicas como o 

Nintendo Wii36 e o Microsoft Xbox 36037 e seu complemento Project Natal 38.  

Caillois demonstra que categorizações precisam refletir claramente seus 
objetivos e pressupostos, uma vez que atualmente jogos não são escolhas 
entre sorte e competição, ou sequer comparados; ao invés disso, quase todos 
os jogos são competitivos e possuem quantidades variáveis de sorte. É mais 
razoável descrever sorte como um exemplo de uma miríade de princípios do 
game design no mesmo nível de mostrar ou esconder informação, oferecer 
objetivos mútuos ou contraditórios, etc. Da mesma forma, enquanto ilinx é 
certamente uma parte de muitas atividades físicas voltadas para o jogo e de 
muitos video games, é, também, somente um exemplo de um infinito número 
de diferentes tipos de experiência que um jogo pode oferecer (JUUL, 2005, p. 
10)39.  

                                                 
35 Bungee jump é um esporte radical que consiste em saltar para um vazio, normalmente de um guindaste ou de 
uma ponte, tendo amarrada aos tornozelos uma corda elástica. 
36 O Wii é um console de video game doméstico produzido pela empresa japonesa Nintendo. Sendo um 
videogame da sétima geração e o quinto console da Nintendo e o sucessor do Nintendo GameCube, console que 
tinha sido lançado em 2001 no mercado americano e japonês. Uma característica distintiva do console é o seu 
controlador sem fios, o Wii Remote, que pode ser usado como um dispositivo de detectar os movimento em três 
dimensões. Outra característica do console é o WiiConnect24, que permite receber mensagens e atualizações 
através da internet, durante o modo stand-by. Para mais informações, ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Wii. 
37 Xbox 360 é o sucessor do console de jogos da Microsoft, Xbox e desenvolvido em cooperação com a IBM, 
ATI, Samsung e SiS. O Xbox 360 foi apresentado oficialmente na MTV em 12 de Maio de 2005, os detalhes do 
lançamento e jogos divulgados uma semana depois na E3. O console foi lançado em 22 de Novembro de 2005 
nos Estados Unidos, em 2 de Dezembro de 2005 na Europa e em 10 de Dezembro de 2005 foi lançado no Japão. 
No Brasil, o Xbox 360 é vendido oficialmente pela Microsoft desde 1º de dezembro de 2006 tornando-o o 
primeiro console de jogos a ser comercializado diretamente por seu fabricante no país. Para mais informações, 
ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_360. 
38 O Project Natal é o codinome de um projeto encabeçado pela Microsoft para seu console de videogame de 
última geração Xbox 360, que tem ainda como colaboradores o cineasta Steven Spielberg e a empresa israelense 
3DV Systems. O projeto visa criar uma nova tecnologia capaz de permitir aos jogadores interagir com os jogos 
eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos um controle/joystick, inovando no campo da jogabilidade, já 
bastante destacado pelas alterações trazidas pelo console Wii, da Nintendo. Para mais informações, ver 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Natal. 
39 Livre tradução: “Caillois demonstrates that categorizations need to clearly reflect their goals and 
presuppositions, since in actuality games are not choices between chance and competition, or even placed on a 
scale between them, but rather almost all games are competitive and contain varying amounts of chance. It 
seems more reasonable to describe chance as one single example of a multitude of game design principles on the 
same level as showing or hiding information, mutual or contradictory goals, etc. Likewise, while ilinx is 
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 Autor dessa pontuação lúcida e localizada dentro dos esforços contemporâneos em 

nome de uma definição da atividade jogo, Juul (2005) é também autor de uma revisão 

bibliográfica que tem por objetivo harmonizar os mais diversos conceitos de jogo pensados 

durante o último século, começando por Huizinga (1950) e continuando até os dias mais 

recentes. O pesquisador dinamarquês se concentrou em sete definições diferentes de diversos 

aspectos do jogo para construir, com base nestas, sua própria definição do jogo controlado por 

regras (rule-based game); foram tomados como base o pensamento de Johan Huizinga (1950), 

Roger Caillois (1961), Bernard Suits (1978), E. M. Avedon e Brian Sutton-Smith (1971), 

Chris Crawford (1982), David Kelley (1988) e, por fim, de Katie Salen e Eric Zimmerman 

(2003).  

 O esforço de Juul (2005) é, então, o de organizar o conceito de jogo de acordo com 

três visões distintas do mesmo – uma que diz respeito ao (1) jogo como sendo um sistema 

formal, uma relativa ao (2) relacionamento entre o jogador e o jogo e outra que concerne ao 

(3) relacionamento do jogo para com o mundo. De posse desse objetivo, Juul (2005, p. 30-31) 

aponta concordâncias e desacordos nas definições que estão listadas na tabela 1, para, em 

seguida, formular – a partir da harmonização de tais conceitos – uma definição de jogo que 

supre necessidades específicas no pensamento de cada teórico evocado como base da 

proposição. 

Tabela 1: Sete Definições de Jogo 

Fonte Definição 

Johan Huizinga, 1950 [...] uma atividade livre, que se mostra 
conscientemente fora da vida “normal” por ser “não 
séria”, mas que, ao mesmo tempo, absorve os 
jogadores intensa e completamente. É uma atividade 
desassociada de interesses materiais, e nenhum lucro 
pode ser obtido dela. A atividade se dá dentro de suas 
próprias fronteiras de tempo e espaço de acordo com 
regras e de uma forma ordenada. Ela promove a 
formação de agrupamentos sociais, os quais tendem a 
se envolver em um manto de segredo e a deixar de 
lado suas diferenças pelo mundo comum pelo disfarce 
ou por outros meios. 

Roger Caillois, 1961 [...] uma atividade que é essencialmente: livre 
(voluntária), separada (no tempo e no espaço), incerta, 
improdutiva, governada por regras e faz-de-conta. 

                                                                                                                                                         
certainly a part of many physical game activities and of many video games, it is but a single example of the 
infinite number of different types of experiences that a game can give”. 
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Bernard Suits, 1978 Jogar um jogo é engajar em uma atividade direcionada 
a criar um certo conjunto de circunstâncias, usando 
apenas meios permitidos pelas regras, onde as regras 
proíbem meios mais eficientes em favor de meios 
menos eficientes, e onde tais regras são aceitas apenas 
porque elas possibilitam a existência de tal atividade. 

E. M. Avedon e Brian Sutton-Smith, 1971 Em seu nível mais elementar, podemos definer um 
jogo como um exercício de sistemas de controle 
voluntários nos quais há uma oposição entre forças, 
confinado por um procedimento e por regras para que 
seja produzido um resultado desequilibrado. 

Chris Crawford, 1982 Eu percebo quatro fatores comuns: representação (um 
sistema formal fechado que subjetivamente representa 
um subconjunto da realidade), interação, conflito e 
segurança (os resultados de um jogo são sempre menos 
ríspidos do que as situações que o jogo modela). 

David Kelley, 1988 (…) um jogo é uma forma de recreação constituída por 
um conjunto de regras que especificam que um objeto 
deve ser obtido e os meios permitidos para obtê-lo. 

Katie Salen e Eric Zimmerman, 2003 Um jogo é um sistema nos quais jogadores engajam 
em um conflito artificial, definido por regras, que 
resulta em um resultado quantificável.  

 

 Juul (2005, p. 32-33), após um exercício de comparação e articulação de cada uma das 

definições citadas acima, estrutura algo que ele chama de Modelo Clássico dos Jogos. Tal 

exercício consiste em identificar os pontos em comum de cada uma das falas citadas acima 

em seis categorias, que o pesquisador identifica em seu trabalho. As categorias são: (1) regras, 

(2) resultado quantificável variado, (3) valorização do resultado, (4) esforço do jogador, (5) 

ligação do jogador ao resultado e, finalmente, (6) conseqüências negociáveis. Cabe aqui 

apontar que o uso da palavra ‘clássico’ na nomenclatura do conceito se dá pelo fato de 

qualquer jogo, segundo Juul (2005), poder ser modelado usando a estrutura construída pelo 

pesquisador dinamarquês. De acordo, então, com o exercício, e localizando os resultados de 

acordo com as três categorias citadas acima (relativas ao tratamento dado ao jogo, e sua 

relação para com o jogador e para com o mundo), Juul (2005, p. 36) chegou aos seguintes 

resultados: 

Tabela 2: Seis Características do Jogo 

Característica Relação 

Regras Jogos são regidos por regras. 

Resultados quantificáveis e variáveis Jogos possuem resultados variáveis e quantificáveis. 



40 
 

Valorização do resultado Aos resultados potencialmente diferentes do jogo são 
associados diferentes valores – uns positivos, outros 
negativos. 

Esforço do jogador O jogador exerce esforço para influenciar o resultado 
(Jogos são desafiantes). 

Ligação do jogador ao resultado O jogador é emocionalmente ligado ao resultado de 
um jogo, no sentido de que um jogador será o 
vencedor e ‘feliz’ em caso de um resultado positivo e 
será o perdedor e ‘triste’ no caso de um resultado 
negativo.  

Conseqüências negociáveis O mesmo jogo (sistema de regras) pode ser usado para 
jogar com ou sem conseqüências para a “vida real”. 

 

 Sintetizando, então, Juul (2005, p. 36) constrói uma definição instrumental a partir da 

tabela 2 que, a partir de agora, passa a ser a definição que o presente trabalho utilizará quando 

mencionar o jogo enquanto sistema de regras. Cabe apontar que não descartamos o uso do 

entendimento do jogo como aspecto social nesta dissertação – dada a natureza dos ambientes 

sendo estudados, tal entendimento pode ser necessário; contudo, para que seja dado o próximo 

passo em direção à operacionalização de nossa hipótese, precisamos de um entendimento 

menos abstrato, que a definição engendrada por Juul (2005, p. 36) supre adequadamente: 

Um jogo é um sistema baseado em regras com um resultado variável e 
quantificável, onde diferentes resultados possuem diferentes valores; o 
jogador exerce esforço para influenciar, e se sente emocionalmente ligado ao 
resultado; as conseqüências da atividade são negociáveis (JUUL, 2005, p. 
36)40 

De posse, então, de toda a discussão travada no decorrer do capítulo e de uma 

definição instrumental de jogo, seguimos, então, com o debate teórico que vai nos levar para 

uma questão que foi tocada anteriormente, mas que não foi discutida com a atenção merecida. 

Em sua definição de jogo, Huizinga (1950) afirma que o jogo não se dá no espaço-tempo 

corrente, mas sim que há uma evasão, uma supressão espaço-temporal que nos transporta 

cognitivamente para outra realidade que não a habitual. A essa característica tão peculiar dos 

jogos, ele chamou de ‘círculo mágico’, encontrando semelhantes em diversas outras esferas 

da atividade humana: 

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal 

                                                 
40Livre tradução: “A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different 
outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player feels 
emotionally attached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable”. 
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como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo, o 
“lugar sagrado” não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A 
arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de 
tênis, o tribunal, etc. têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, 
lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam 
determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo 
habitual, dedicados à prática de uma atividade especial (HUIZINGA, 1950, p. 
13). 

 Seguiremos, então, a partir de agora, com o debate em torno de tal característica, 

inicialmente fazendo uma revisão bibliográfica sobre o que tem sido pensado com relação ao 

conceito, e posteriormente utilizando o conceito para articular os alicerces da experiência de 

jogo – o jogo enquanto objeto, composto por regras e ficção, e o jogo enquanto experiência, 

representado aqui pelo processo de imersão – que o presente trabalho pretende utilizar, no 

capítulo 3, como uma das ferramentas para a realização da análise dos dados coletados. 

 

2.2 Círculo Mágico 

 

É curioso perceber que existe um tipo de acordo no que diz respeito ao enquadramento 

utilizado pelos vários aspectos da mídia de se referir, comumente, ao ato de trabalhar e ao de 

jogar/brincar como dois pólos distintos de uma mesma dicotomia. Tal enquadramento tem, ao 

longo da história, recebido o apoio – sob a forma de argumentação – de vários teóricos 

clássicos dos estudos dos jogos: conforme comentado anteriormente, Huizinga (1950) e 

Caillois (1961), por exemplo, acreditavam que para jogar, o indivíduo precisava 

conscientemente se desligar de sua vida “normal” e adentrar uma atividade considerada “não 

séria” – assumindo uma supressão do espaço-tempo. Esse suposto lugar no espaço-tempo no 

qual a atividade lúdica se desenvolve recebeu uma terminologia – e um tratamento mais 

cuidadoso – quando, em 2003, Salen e Zimmerman publicaram seu tratado de 

desenvolvimento e análise generalista dos processos pelos quais o jogo se dá – desde seu 

suporte analógico, representado comumente por cartas e tabuleiros, à hipermídia, onde se 

encontra a essência do video game – e passou a ser chamado de ´círculo mágico’41, sendo 

inspirado na passagem do Homo Ludens citada acima.   

Embora o círculo mágico seja meramente um dos exemplos de 'lugares de 
jogo' listados por Huizinga, o termo é usado aqui como um atalho para a idéia 
de um lugar especial criado por um jogo no tempo e no espaço. O fato de que 
o círculo mágico é só isso - um círculo - é uma característica importante deste 
conceito. Como um círculo fechado, o espaço que ele circunscreve é 
encapsulado e separado do mundo real. Como um marcador de tempo, o 

                                                 
41 Magic Circle, no original. 
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círculo mágico é como um relógio: ele simultaneamente representa um 
caminho com um começo e fim, mas sem começo e fim. O círculo mágico 
inscreve um espaço que é repetível, um espaço limitado e sem limite ao 
mesmo tempo. Resumindo, um espaço finito, com possibilidades infinitas 
(SALEN e ZIMMERMAN, 2003, p. 95)42. 

O conceito de Salen e Zimmerman (2003), embora de certa forma fundamentado em 

um dos mais clássicos tratados sobre a relação entre cultura e expressão lúdica, vem sendo 

extensamente discutido nos últimos anos; através dele é que podemos, portanto, construir 

melhor o argumento que nos leva a um entendimento diferenciado da idéia de círculo mágico. 

Os autores, na dada passagem, discutem a existência hipotética de um tabuleiro de gamão – 

que serve meramente para enfeitar a mesa de uma casa qualquer – mas que eventualmente é 

ocupado por jogadores, e tem, assim, sua função modificada de simples item de decoração 

para dispositivo de entrada – e aqui evocamos a idéia da imersão, que há de ser tratada mais à 

frente – ou de transporte para outra realidade: 

O tabuleiro de gamão se torna um espaço especial que facilita o ato de jogar o 
jogo. A atenção dos jogadores transfere-se completamente para o jogo, que 
media sua interação através da jogabilidade. Enquanto o jogo estiver em 
progresso, os jogadores não vão rearranjar as peças casualmente, e sim movê-
las de acordo com regras muito particulares (SALEN e ZIMMERMAN, 2003, 
p. 96, grifo nosso)43. 

Vale retornar ainda à idéia de transposição entre realidades sustentada por Salen e 

Zimmerman (2003, p. 97): “O que significa decidir jogar um jogo? Se o círculo mágico cria 

uma realidade alternativa, que atitudes psicológicas são necessárias de um jogador que se 

encontra no momento de adentrar um jogo?”44. Se contextualizarmos de forma mais sólida 

dentro do universo dos video games que é inerente ao universo imaginário da cibercultura – 

saindo um pouco da abstração dos jogos de tabuleiro e do modelo universal de jogo proposto 

pelos autores aqui trabalhados –, tal afirmativa pode ser considerada uma alusão ao hoje 

ultrapassado entendimento da relação realidade-ciberespaço como uma dicotomia; relação que 

vem sendo posta em xeque pelas teorias da cibercultura já há algum tempo (LEMOS, 2007).  
                                                 
42 Livre tradução: “Although the magic circle is merely one of the examples in Huizinga's list of "play-grounds," 
the term is used here as shorthand for the idea of a special place in time and space created by a game. The fact 
that the magic circle is just that – a circle – is an important feature of this concept. As a closed circle, the space 
it circumscribes is enclosed and separate from the real world. As a marker of time, the magic circle is like a 
clock: it simultaneously represents a path with a beginning and end, but one without beginning and end. The 
magic circle inscribes a space that is repeatable, a space both limited and limitless. In short, a finite space with 
infinite possibility”. 
43 Livre tradução: “The Backgammon board becomes a special space that facilitates the play of the game. The 
players' attention is intensely focused on the game, which mediates their interaction through play. While the 
game is in progress, the players do not casually arrange and rearrange the pieces, but move them according to 
very particular rules”. 
44 Livre tradução: “What does it mean to decide to play a game? If the magic circle creates an alternate reality, 
what psychological attitude is required of a player entering into the play of a game?”. 
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 Mas é realmente válido falar de uma barreira entre realidades – ou entre realidade e 

jogo – que precisa ser rompida? Talvez sim, ao considerarmos video games nos quais a 

essência da linha narrativa se faz mais perceptiva que a estrutura de regras – em um retorno à 

antiga dicotomia narratologia-ludologia, tão cara aos estudos dos jogos, e que será endereçada 

à frente, no presente trabalho –, como, por exemplo, em Silent Hill45, jogo no qual existe a 

necessidade de se lidar com experiências sensitivas particulares, o que viria a pressupor certa 

absorção do jogador no jogo; usaremos aqui o termo imersão para endereçar tal fenômeno, de 

acordo com Murray (1997). 

 O mesmo já não pode ser dito quando nos endereçamos a outras categorias de jogos 

contemporâneos, como os (1) pervarsive games, os (2) alternate reality games (ARGs) e os 

(3) MMORPGs. Os primeiros (1) acontecem em zonas híbridas entre materialidade e 

informação, com seu desenrolar necessariamente se dando tanto no pólo da realidade quanto 

no ambiente fictício – de faz-de-conta, da diegese – do jogo, que é o ambiente urbano 

experimentado e vivenciado tanto por jogadores, de maneira lúdica, no sentido de que os 

jogadores possuem um entendimento do espaço urbano diferente dos transeuntes, que 

experimentam o jogo de forma involuntária – um exemplo de tal comportamento é visto no 

jogo Cruel 2 B Kind46, analisado anteriormente por Ribeiro, Brunet e Falcão (2008). Os (2) 

alternate reality games (ARGs), por sua vez, insistem no fato de que não são jogos – através 

da premissa do This is not a Game47 – e constroem seu gameplay fazendo com que os 

jogadores adeptos de tais expressões lúdicas transitem entre ficção e realidade sem que seja 

elaborada uma distinção precisa e categórica do que é e do que não é ficção ou realidade 

dentro dos procedimentos e tarefas requeridas pela estrutura do jogo. Por fim, e de maior 

articulação com as propostas reflexivas deste trabalho, os (3) MMORPGs, que atualmente se 

mostram dissociados pelos vários aspectos da cultura, e se tornam não só veículos de 

entretenimento, mas sua apropriação os transforma em ferramentas de trabalho usadas para os 

mais diversos fins, desde funcionando essencialmente como ambiente para pesquisas 

                                                 
45 Jogo de terror lançado pela empresa japonesa Konami em 1999, cujos cuidados com os detalhes de cenário, a 
trilha sonora poluída e sombria, e as seqüências de horror e de ação/aventura acabaram por transformá-lo num 
clássico possuidor de vários outros títulos de continuações e de uma adaptação para o cinema (Silent Hill, TriStar 
Pictures, 2006).  
46 Pervasive Game desenvolvido em conjunto pelas empresas Avant Games e Persuasive Games em 2008, onde 
os jogadores confrontam os outros com elogios e declarações de amor – a idéia principal é não saber quem está 
ou não está jogando, porque a comunicação é feita mediante celulares e dispositivos de comunicação móvel e 
não revela quem é quem – só a possível localização do jogador. http://www.avantgame.com/. 
47 O This is not a Game – ou TINAG, contração comumente usada pelos jogadores do gênero – funciona como 
um código de ética, um acordo de cavalheiros entre os jogadores que não permite meta-referências ao jogo, 
mantendo, ao máximo, a narrativa contada através das atividades desenhadas pelo game designer dentro do 
domínio do que Huizinga (1950) chamaria de “vida normal”. 
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científicas (BAINBRIDGE, 2007), passando pelo viés da especulação imobiliária de 

ambientes virtuais (lembremo-nos do caso da alemã Anshe Chung em Second Life48) até a 

apropriação e o desenvolvimento de novas práticas relacionadas ao trabalho, como a prática 

do gold farming49 (DIBBEL, 2007; HEEKS, 2008; FALCÃO, 2008).  

 É importante frisar que o objetivo do presente trabalho não é desmerecer o conceito 

trabalhado por Salen e Zimmerman (2003), mas reconsiderá-lo a partir da premissa de que 

algumas formas lúdicas assumiram, com o passar do tempo e devido ao seu contato para com 

as tecnologias digitais e telemáticas, estruturas complexas que o formalismo e o generalismo 

de Huizinga (1950) e de Caillois (1961), bem como a noção de Salen e Zimmerman (2003) 

não conseguem mais encapsular. Assim sendo, questionamos não a totalidade do conceito do 

‘círculo mágico’, mas sua aplicação a esses casos fronteiriços, nos quais fica claro que há um 

diálogo muito maior da estrutura do jogo com o contexto social ordinário.  

 Retornando à citação de Salen e Zimmerman (2003) mencionada, a idéia principal não 

seria então, a de necessariamente encapsular o sujeito, suprimir-lhe o espaço-tempo e 

projetar-lhe em uma zona alternativa. Melhor que isso talvez fosse considerar que o círculo 

mágico existe sim – e é inerente à estrutura do jogo – mas como fator mediador, que auxilia 

no diálogo do jogador para com o jogo e a realidade. Trabalhando no processo de 

relacionamento do homem para com o duo jogo/real, essa mediação pode se apresentar tanto 

de forma fluida, desenhando fronteiras que se mostrem borradas, no sentido de que não 

podem ser plenamente identificadas; que permitam que ficção e realidade se encontrem, 

quanto de forma mais sólida, realmente fazendo com que o usuário/jogador experimente um 

sentimento de deslocamento, supressão espaço-temporal através de um processo de imersão, 

conforme vamos sugerir adiante. 

  Portanto, utilizamos o conceito de círculo mágico para operacionalizar as etapas de 

coleta de dados e análise apresentadas no capítulo 3. Trabalharemos, a partir de agora, no 

sentido de decompor tal conceito em sub-conceitos que possam ser mais facilmente 

domináveis, e que, quando entendidos como um todo, nos permitam observar o círculo 

mágico como uma estrutura cuja atuação depende de um número indeterminado de variáveis. 

Como é perceptível, nossa visão do conceito, que vem sendo defendida ao longo de outras 
                                                 
48 Mundo virtual controlado pelo Linden Lab, fenômeno de mídia e público em 2007 que teve uma violenta 
queda no número de usuários em 2008 (fonte: Linden Labs, http://lindenlab.com/). Para mais informações, ver 
http://www.secondlife.com/. Dentro deste mundo, Anshe Chung é o avatar de Ailin Graef, chinesa radicada na 
Alemanha que se tornou literalmente milionária ao adentrar os negócios de corretagem, administração e 
desenvolvimento de propriedades online no ‘mundo virtual’ Second Life (Linden Lab, 2003). 
49 Gold farming é um modelo de negócio no qual o usuário negocia bens virtuais adquiridos no mundo virtual, 
transformando estes bens em dinheiro válido no mundo vivido offline. Para mais informações, ver Heeks (2008) 
e Falcão (2008). 
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publicações (FALCÃO, 2008; FALCÃO e RIBEIRO, 2009; FERREIRA e FALCÃO, 2009), 

oferece um entendimento mais amplo, menos limitador, do entendimento clássico – tecnicista, 

sistemático – da versão original do conceito. Nossa proposição é a de que o círculo mágico 

não separa efetivamente o ‘mundo do jogo’ da realidade – mas antes disso, funciona como 

ferramenta de mediação, auxiliando o jogador a lidar com os vários contextos sociais 

experimentados simultaneamente. 

 A proposição encontra apoio no pensamento de alguns teóricos dos game studies. Juul 

(2008, p. 57) demonstra que, para Huizinga (1950), o espaço no qual se dá o jogo é tão 

separado quanto outros espaços cotidianos – espaços que admitem, sim, a presença dos mais 

variados tipos de pessoa, mas que só o fazem mediante certos códigos de conduta que devem 

ser seguidos. Assim se dá a vivência social em fóruns, igrejas, salas de aula – se 

caracterizando por um viés de expectativa com relação ao comportamento dos outros – do 

outro generalizado, para usar um termo caro a Mead (1934) –, uma quase-atuação teatral por 

parte daqueles que os freqüentam. Lugares que estão incorporados à vida corrente, mas que 

ensejam um comportamento diferenciado – o que explica o fato de o historiador holandês se 

dirigir a tais lugares como “separados”. “Para Huizinga, o espaço do jogo é apenas um dos 

tipos de espaços governados por regras especials, e como outros tipos de espaço, o espaço do 

jogo é social em sua origem. As pessoas fazem lugares especiais, sejam eles fóruns, espaços 

religiosos ou espaços de jogo” (JUUL, 2008, p. 57)50.  

O que nos leva a dois entendimentos específicos: o primeiro legitimador da – ou que 

sugere o apoio à – idéia de Huizinga (1950) que no jogo, no elemento lúdico, encontrar-se-

iam algumas das origens da cultura, e que vem sendo pontuado no decorrer do capítulo. O 

segundo entendimento, mais importante para o ponto no qual nos encontramos, sugere que, 

embora possamos nos referir ao jogo como objeto – ou seja, como bem simbólico produzido e 

comercializado – há outro aspecto que precisa ser considerado quando a análise passa pelo 

viés comunicacional ao qual o presente trabalho está atrelado: o aspecto da interação entre 

jogos e pessoas.  A formação de outro espaço-tempo que, em teoria, é inerente ao jogo, na 

verdade é inerente ao ‘jogar o jogo’ – à atividade jogo – e demanda a interação entre pessoas 

e objeto. Daí a proposição de Juul (2008) de que o círculo mágico é formado não só pela 

estrutura de regras, mas necessita também dos jogadores para manter a ilusão de mundo 

                                                 
50 Livre tradução: “For Huizinga, the space of game-playing is but one type of space governed by special rules, 
and as with other types of space, the space of game-playing is social in origin. People make special spaces, be 
they court houses, religious spaces, or game spaces”; 
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funcionando – as bordas do círculo mágico são, então, negociadas e definidas pelos 

jogadores.  

Devemos entender o envolvimento de jogadores no círculo mágico como um processo 

de ressignificação espaço-temporal – e no caso dos jogos digitais, se dá também uma 

ressignificação informacional. A produção de sentido resultante da interação entre objetos do 

mundo – no caso específico o espaço no qual se joga, a faixa de tempo na qual se joga e, às 

vezes, a informação que flui de um dispositivo digital – e o jogador é, então, subvertida, 

transformada, modificada; resultando em um senso de ‘outro lugar’. Obviamente, a 

ressignificação só acontece se tivermos, para com os objetos com os quais jogamos, um 

significado prévio – daí o exemplo dado por Salen e Zimmerman (2003, p. 96) acima, usando 

o tabuleiro de gamão, e que se alinha, precisamente, com o pensamento de Juul (2008): “visto 

assim, o círculo mágico é um fenômeno simples no qual os jogadores decidem jogar e, por 

consentimento, entram no espaço social e psicologicamente especial do jogo” (JUUL, 2008, 

p. 58)51.  

O entendimento do círculo mágico como sendo composto tanto pelo aspecto sistemático 

das regras do jogo quanto pela interação deste para com os jogadores não é, contudo, 

exclusivo do pensamento de Juul (2008). Neitzel (2008) se posiciona de forma semelhante, 

apontando que uma visão muito sólida das fronteiras do círculo mágico acabaria por ignorar 

as constantes negociações entre jogadores que funcionam no sentido de produzir efetivamente 

o efeito de deslocamento e de ‘outro lugar’. 

Mas onde há bordas, há a transgressão destas. (…) Eu argumentarei que a 
idéia de um círculo mágico auto-contido ignora as constantes negociações que 
estabelecem o reino do lúdico. O círculo mágico não é uma entidade 
ontológica fixa, e sim é construído pela atividade do jogo (NEITZEL, 2008, p. 
279)52.  

Sendo constituído, portanto, no momento em que o objeto jogo se torna a atividade 

jogo, e assim evocando a presença de interatores para que haja, finalmente, produção de 

significado resultante da atividade, o círculo mágico pode ser entendido como uma estrutura 

de mediação à medida que ele não é – segundo o nosso entendimento, tendo este o alicerce 

teórico de Juul (2008) e Neitzel (2008), entre outros – um delimitador de espaços, ou um 

                                                 
51 Livre tradução: “Seen this way, the magic circle is a straightforward phenomenon in which players decide to 
play and by consent enter into the special social and psychological space of a game”. 
52 Livre tradução: “But where there are boundaries, there is transgression of these boundaries. [...] I will argue 
that the idea of a self-contained “magic circle” ignores the constant negotiations that establish the realm of 
play. The “magic circle” is no fixed ontological entity but is set up by play”. 
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mecanismo de transporte para outra dimensão, mas sim o ponto de contato onde a “vida 

normal” (HUIZINGA, 1950) se encontra com o “outro lugar”.  

É necessário que se faça um exercício de analogia, nesse momento: o fato de assistirmos 

a uma missa, em uma igreja católica ou de estarmos em uma audiência em uma corte jurídica 

nos transporta social e psicologicamente para um espaço delimitado, regido por certas leis e 

mantenedor de certos princípios – estes enraizados em tradições. As leis e princípios que 

gerem esses espaços, a rigor, não passam de regras que gerem um objeto – uma audiência ou 

um casamento –, e as pessoas não passam de indivíduos se comportando como deles é 

esperado.  

Nenhuma das duas situações, todavia, nos impede de lidar com situações corriqueiras 

que possam ocorrer em outros aspectos de nossa vida que sejam diferentes dos que estão em 

ação no momento de um dos espaços “consagrados” (HUIZINGA, 1950, p, 13) – porque a 

elas é inerente uma quantidade de indulgências – como sair de uma cerimônia para atender ao 

telefone celular, por exemplo. No entendimento dos teóricos acima – e no entendimento deste 

trabalho – o círculo mágico se configura como mediador exatamente porque ele age nesse 

sentido – o de fazer o contato ‘entre os mundos’.  

Na comum analogia de ‘atravessar o espelho’, difundida pela cultura graças a Lewis 

Carroll e seu Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1871), o círculo 

mágico funciona exatamente como o espelho – se considerarmos que o mundo do outro lado é 

nada mais que uma extensão do próprio mundo onde desenvolvemos nosso viver.  

Mesmo o jogo, com suas sólidas regras e códigos de conduta, possui esse vetor de 

indulgência explorado na analogia entre espaços consagrados e espaços de jogo. Ele se dá 

exatamente no modo como os jogadores – estes donos de visões particulares de mundo – 

exploram, se apropriam, se adaptam às regras. “Os jogadores não se adaptam simplesmente às 

regras do jogo como elas lhe são dadas, mas freqüentemente eles criam os próprios caminhos 

para seus objetivos e constroem o sentido de enquadramentos do jogo de modos que não são 

sempre previstas pelos designers” (TAYLOR, 2007, p. 113)53. Essa adaptação, essa 

apropriação vai variar especialmente de acordo com a essência do jogo – numa partida de 

futebol entre dois times de cinco pessoas, por exemplo, não é adequado parar dez jogadores 

para atender o celular ou para verificar a meteorologia; em um ARG, como a relação para 

com o tempo e o espaço são eminentemente diferentes da relação experimentada num esporte 

como o futebol, indulgências como tal são, sim, possíveis.   

                                                 
53 Livre tradução: “Players do not simply adopt the rules of the game as given but regularly create their own 
achievement paths and make sense of the frames of play in ways not always prescribed by the designers”. 
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Geralmente pensamos os jogos como sistemas fechados de entretenimento nos 
quais as regras formais permitem que os jogadores operem dentro de um 
“círculo mágico” fora do envolvimento da vida cotidiana e do mundo. Esta 
retórica freqüentemente evoca um sentido de que o jogador se move em 
direção a um tipo de espelho e adentra um espaço de jogo puro. De Banco 
Imobiliário a Final Fantasy, jogos comerciais em particular são comumente 
vistos como estruturas concebidas por um designer e então usadas por 
jogadores de acordo com as instruções e regras dadas. Os jogadores, contudo, 
mantém uma história de luta contra tais definições, seja através de processos 
de feedback que mudam o jogo no decorrer do tempo ou, como Mizuko Ito 
sugere, via seu engajamento com jogos dentro de um conjunto extenso de 
práticas midiáticas e identidades sociais. [...] Contudo, por mais absorvente 
que a experiência do jogo se prove, a cultura dos jogadores nunca existiu em 
um espaço completamente rarificado: podemos ver todos os tipos de 
jogadores – multiusuários, em primeira pessoa, de console, de simuladores, 
clássicos – lutando contra  e alterando as estruturas de jogo que eles 
encontram (TAYLOR, 2007, p. 113)54. 

De acordo, então, com o que foi discutido com relação ao conceito de círculo mágico, 

podemos perceber que ele age em duas dimensões: a primeira delas diz respeito ao jogo 

enquanto objeto – bem simbólico construído e oferecido para consumo – e se dirige aos 

princípios técnicos envolvidos em sua criação: sua estrutura de regras e sua estrutura 

narrativa, que são os elementos que condensam toda essência de tal dimensão; o segundo viés 

diz respeito ao modo como o jogo se apresenta no momento em que ele é jogado – ao jogo 

enquanto atividade; no momento em que ele adquire jogadores e, assim, esses podem iniciar 

os processos de apropriação e de adaptação comuns à relação entre homens e objetos. A essas 

duas dimensões do jogo – dimensões que são compositoras do entendimento do lugar 

consagrado e, portanto, do entendimento do círculo mágico, daremos maior atenção no 

próximo tópico. Ao delinear o aspecto operacional do conceito de círculo mágico teremos, 

finalmente, um amplo arcabouço teórico que permite que nos movamos rumo à professada 

investigação sobre a lógica interacional no ambiente dos MMORPGs.  

 

 

 

                                                 
54 Livre tradução: “Games are typically thought of as closed systems of play in which formal rules allow players 
to operate within a “magic circle” outside the cares of everyday life and the world (Huizinga, 1955). This 
rhetoric often evokes a sense that the player steps through a kind of looking glass and enters a pure game space. 
From Monopoly to Final Fantasy, commercial games in particular are often seen as structures conceived by a 
designer and then used by players in accordance with given rules and guidelines. Players, however, have a 
history of pushing against these boundaries, whether through feedback processes that change the game over 
time or, as Mizuko Ito (Chapter 6, this volume) suggests, via their engagement with games within an extended set 
of linked media practices and social identities—a subject that this chapter explores as well. However absorbing 
the game experience proves itself to be, player culture has never existed in a completely rarified space: We can 
see all kinds of players—multiuser, first-person shooter, console, simulation, classic—pushing back at and 
tweaking the structures of play they encounter”. 
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2.2.1 Elementos de Composição da Lógica do Jogo 

 

De posse de uma definição formal e instrumental do conceito de jogo e entendendo o 

aspecto de mediação inerente ao contato entre jogo e jogador – chegando, este, a constituir 

quase uma ética da mediação, no âmbito de que todo jogo preceitua, em graus menores ou 

maiores, tal experiência – nos debruçaremos, a seguir, sobre dois eixos operacionais que, além 

de simplificar o entendimento da estrutura pela qual o jogo se transforma em fator compositor 

da sociedade, ainda permite que possamos visualizar como tais categorias passam a dialogar – 

gerindo, guiando, dando sentido ou mesmo condicionando – com os processos de interação 

nos ambientes MMORPG.  

A estrutura, portanto, se dá em dois eixos, nos quais o (1) primeiro vai se debruçar 

sobre os aspectos constitutivos do jogo: suas regras – essas sendo premissas ou inerentes ao 

ambiente – e a ficção – na figura de mundos narrativos, diegese – apoiada sobre elas. O (2) 

segundo eixo trata do aspecto eminentemente social do jogo – do modo como os jogadores se 

apropriam e se adaptam ao que é oferecido pelo primeiro eixo. Nesta discussão, nos 

debruçaremos sobre os processos de imersão experimentados pelos jogadores, e de como essa 

imersão, por si só, pode assumir aspectos que estão voltados às vezes para as regras, às vezes 

para a narrativa.  

Em especial, o entendimento do jogo por esses dois vieses é uma conseqüência direta 

da definição de jogo elaborada por Juul (2005) após seu levantamento bibliográfico. Ao se 

posicionar dessa forma, o autor garante uma pontualidade nos estudos que, apesar de ser 

percebida – e apropriada – pela bibliografia em game studies existente (SALEN e 

ZIMMERMAN, 2003, tratando o jogo como sistema, ou CAILLOIS, 1961, tratando-o como 

fenômeno social), dificilmente é professada academicamente. Juul (2005) garante, com sua 

divisão, uma maior qualidade de diferenciação aos estudos em jogos – estudos que podem 

estar centrados no sistema – que tratam do jogo enquanto objeto – ou em sua relação para 

com a sociedade e o mundo – tratando do jogo enquanto atividade.  

O jogo como um objeto é uma lista de regras com a propriedade que um 
computador ou um grupo de jogadores pode implementar de forma não 
ambígua: as regras precisam – se implementadas – produzir resultados 
variáveis e quantificáveis e descrever como os jogadores podem se esforçar 
para alterar tais resultados. O jogo precisa prover uma descrição de que 
resultados são positivos e quais são negativos. O jogo precisa explicitamente 
ou por convenção sinalizar aos seus jogadores que ele é uma atividade com 
um resultado ao qual eles precisam se sentir emocionalmente ligados. 
Finalmente, a atividade que o jogo descreve precisa ter conseqüências que são 
negociáveis. Como uma atividade, um jogo é um sistema que muda seu 
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estado de acordo com um sistema de regras que é implementado por humanos, 
computadores ou leis naturais. O jogo se mostra com seu resultado 
indeterminado, variável e quantificável. Os jogadores estão cientes de que 
alguns resultados são mais desejáveis que outros. Os jogadores são capazes de 
exercer esforço para influenciar o resultado. Os jogadores se sentem ligados a 
eventuais resultados. Finalmente, as conseqüências do jogo são negociadas, 
idealmente antes do começo do mesmo (JUUL, 2005, p. 44, grifo nosso)55. 

É visível, então, que várias características são bastante próximas, embora o centro da 

análise – o jogo ou o jogador – seja variável. Esse deslocamento do eixo teórico, embora 

aparentemente simples, é responsável por assunções absolutamente diferentes com relação aos 

jogos – além de prover, para o presente trabalho, um alicerce teórico que pode explicar como 

o círculo mágico, funcionando como o “espaço sagrado” (HUIZINGA, 1950), se faz 

existente. Nos debruçaremos, a partir de agora, sobre cada um dos aspectos individualmente.  

 

2.2.1.1 Primeiro Eixo de Composição: O Jogo como Objeto 

 

Faz-se necessária, no que diz respeito ao entendimento da composição do jogo 

enquanto objeto utilizada nesta dissertação, uma digressão de aspecto contextual que 

demonstre propriamente que nem sempre tal entendimento esteve disponível ao campo dos 

game studies. Proveniente do trabalho de Juul (2005), o entendimento dos jogos como sendo 

compostos por regras e ficção é fruto de uma discussão que permeia o campo desde meados 

da década de 1990, quando Espen Aarseth (1997) publicou seu tratado sobre o aspecto 

sistemático e interativo de certos tipos de texto – cibertextos, para o autor – ao mesmo tempo 

que Janet Murray (1997) lançava seu livro sobre o aspecto dramático presente na mídia de 

origem digital. Os dois tratados, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, de Espen 

Aarseth e Hamlet on the Holodeck: The future of narrative in cyberspace, de Janet Murray, 

apesar de não serem os únicos defendendo seus respectivos eixos, são os mais expressivos, e, 

portanto, os mais citados quando da defesa dos seus respectivos eixos: o da ludologia, no caso 

da obra de Aarseth (1997), e o da narratologia, no caso de Murray (1999). 

                                                 
55 Livre tradução: “The game as an object is a list of rules with the property that a computer or a group of 
players can implement unambiguously: the rules must – if implemented – produce variable and quantifiable 
outcomes and describe how the players can exert effort. The game must provide a description of which outcomes 
are positive and which are negative. The game must explicitly or by convention signal to players that it is an 
activity with an outcome to which they should feel emotionally attached. Finally, the activity that the game 
describes must have consequences that are negotiable. As an activity, a game is a system that changes state 
according to a set of rules that are implemented by humans, computers, or natural laws. The game is such that 
its outcome is undetermined, variable and quantifiable. The players are aware that some outcomes are more 
desirable than others. The players are able to exert effort in order to influence the outcome. The players feel 
attached to the eventual outcome. Finally, the consequences of the game have been negotiated, ideally before the 
beginning of the game”. 
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As teorias literárias e da narrativa têm sido de grande ajuda para entender os jogos 

eletrônicos em geral. A poética aristotélica (LAUREL, 1993), o formalismo russo e o pós-

estruturalismo (LANDOW, 1993) são alguns exemplos de perspectivas vislumbradas no 

decorrer deste caminho. Alguns autores enxergam video games como uma nova forma, uma 

expansão, da narrativa tradicional. A argumentação principal que aqui se faz evidente é a de 

que é necessário manter em mente que tais jogos compartilham muitos elementos em comuns 

com as histórias: personagens, ações em cadeia, elementos de trama – clímax, cenários, etc. – 

enfim.  

O problema em se analisar tais bens simbólicos se utilizando exclusivamente de tais 

teorias, é que falta um elemento muito simples e de importância chave no processo da 

pesquisa: levar em conta que os jogos eletrônicos são, precisamente, jogos. O elemento lúdico 

presente, e que remete tanto à presença da perspectiva agonística quanto da simples estrutura 

de regras, que clamam por interação, são características que não estão comumente presentes 

em outras representações midiáticas mais tradicionais do entretenimento – como em filmes, 

no cinema, ou séries, na televisão.   

Frasca (1999) acredita que “os problemas em usar a perspectiva do “jogo” são muitos. 

Basicamente os jogos tradicionais sempre tiveram um status acadêmico menor que o de outros 

objetos, como a narrativa”56. Sendo assim, os estudos formalistas – em detrimento dos estudos 

funcionalistas – do jogo nunca se desenvolveram realmente, estando fragmentados por toda 

uma miríade de outras disciplinas acadêmicas. Propondo uma solução para esse problema, o 

autor (1999) sugere que os estudos da ordem da ludologia sejam não tomados como superior 

aos da teoria da narrativa, mas que ambas as teorias sejam combinadas num resultado que 

pode nos levar a um melhor entendimento da questão. É conveniente que percebamos que, 

antes de tudo, as fronteiras entre tais áreas de estudo estão sempre difusas, e que eles acabam 

se emaranhando no escopo um do outro muito comumente. 

No que diz respeito à narratologia, é importante perceber que o fortalecimento de 

tomada de posição em direção à narrativa parece estar ligado intrinsecamente ao 

desenvolvimento da indústria dos jogos eletrônicos. Em seus primeiros anos, os softwares 

carregavam apenas os aspectos lúdicos básicos, sem se importar com uma história, com uma 

trama. Ação, ambiente e personagem eram simplificados ao máximo, principalmente, por 

causa da falta de recursos técnicos disponíveis, e talvez por uma não-legitimação da indústria 

dos jogos eletrônicos como uma força, dentro da indústria cultural. As narrativas construídas 

                                                 
56 Livre tradução: “The problems of using a "game" perspective are many. Basically, traditional games have 
always had less academic status than other objects, like narrative”. 
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tendo o computador como pano de fundo guardam, então, diferenças cruciais com relação a 

suas contra-partidas midiáticas: elas “tendem mais para a forma mais aberta do jogo [...] do 

que para a seqüência irreversível de acontecimentos, que marca a experiência narrativa mais 

convencionalmente conhecida na literatura e no cinema” (MACHADO, 2007, p. 210). 

A forma aberta de que Machado (2007) fala refere-se precisamente ao fato que foi 

citado anteriormente. A interação, a participação, não é uma arbitrariedade do jogo: sem ela, 

não existe experiência narrativa. Diferente do cinema ou da literatura, como ele mesmo 

argumenta, nos jogos eletrônicos a intervenção do usuário é não apenas desejável, mas até 

mesmo exigida (MACHADO, 2007). 

No videogame, a intervenção do interator é uma exigência do sistema e sem 
ela não há acontecimento possível, enquanto nas narrativas, digamos assim, 
“passivas”, o espectador ou leitor deve deixar os eventos seguirem seu rumo 
predeterminado e toda ação que se requer deles está restrita apenas ao plano 
psicológico ou mental (interpretação, identificação com as personagens etc.) 
(MACHADO, 2007, p. 212). 

Essa correspondência entre o video game e as narrativas “passivas” 57, contudo, deve 

ser operada cuidadosamente: autores como Murray (1999) consideram perigoso concebê-la de 

forma rígida. A autora defende a idéia de que o jogo não é senão uma forma mais 

especializada de dramaturgia, onde grande parte das estratégias clássicas continua 

funcionando. Se posicionando sobre a afirmação da narratologista americana, Juul pontua: 

Se apoiando em Aristóteles, Brenda Laurel propôs um sistema para a geração 
de estórias bem articuladas. Nesse sistema, o programa de computador precisa 
assumir o papel de um autor, enquanto o jogo progride, e estar certo de que, 
independente das ações do jogador, toda sessão de jogo se torne uma sessão 
bem articulada. O livro de Janet Murray Hamlet no Holodeck descreve a 
utopia similar de um holodeck – um ambiente completamente imersivo e 
transparente no qual um usuário/jogador pode adentrar uma estória bem 
articulada. Mesmo representando um imenso desafio técnico, o problema 
lógico é que não há nenhum argumento persuasivo que demonstre que uma 
narrativa bem articulada seria mais interessante que a experiência de um 
jogador (JUUL, 2005, p. 16)58. 

                                                 
57 Para Machado (2007), as narrativas “passivas” são aquelas onde não há uma interação ativa entre sistema e 
usuário – ou entre obra e espectador. Num filme tradicional, por exemplo, você pode se identificar com o 
protagonista, mas não pode decidir se ele vai pela direita ou pela esquerda. 
58 Livre tradução: “Building on Aristotle, Brenda Laurel has proposed a system for generating well-formed plots. 
In this system, the computer program must take on the role of an author while the game progresses and make 
sure that regardless of the player’s actions, every game session becomes well formed. Janet Murray’s book 
Hamlet on the Holodeck describes the similar utopia of a holodeck – a completely immersive and transparent 
environment in which a user/player can engage in a well formed story. While this is in itself an overwhelming 
technical challenge, the logical problem is that there is no compelling argument demonstrating that a well 
formed “narrative” would be a more interesting player experience”. 
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A ludologia, no caso, configura-se numa linha de pensamento que inverte a posição 

central atribuída à narrativa, nos jogos eletrônicos. Apoiando-se, principalmente, no conceito 

de ludismo e do dispêndio de energia sem fim absoluto ou maior, a ludologia clama que não é 

necessário haver uma história, para que haja um jogo. Tal tipo de argumentação nos leva à 

desvalorização da história frente à estrutura lúdica projetada. A análise do ludólogo se baseia 

nas relações estabelecidas pelos objetos e funções do jogo, e não pelo que remetem enquanto 

significação. 

A estrutura gráfica presente no jogo estaria lá apenas para garantir que o sistema 

funcionasse, e que pudesse ser decodificado pelo interator – sem nenhuma correspondência 

aparente com qualquer fator do mundo externo ao jogo. Tais premissas não excluem a 

existência da narrativa em um jogo. Elas apenas consideram que tal elemento, caso esteja 

presente – e ele sempre vai estar, em menor ou maior função, como apontado por Juul 

anteriormente – seja meramente subordinado à estrutura ludológica do jogo. Desse modo, 

jogar se torna muito mais importante do que experimentar a história, ou perceber como se dá a 

formação – o desenvolvimento ou a personalidade – de um ou outro personagem. 

O fato é que muitas vezes o jogador de video game está tão absorvido pelo objetivo – 

pela estrutura lúdica – do jogo que ele não reflete sobre o enredo que ele vem escrevendo por 

meio de suas ações: isso passa de forma completamente transparente para ele, num processo 

de imersão sem falhas – importante que percebamos aqui que este é precisamente o outro viés 

que será discutido quando da composição do círculo mágico. Entretanto, é preciso considerar 

que posteriormente, quando descrevendo suas sessões, o jogador narra os fatos de modo que 

seus relatos assumem tipicamente a forma de uma história. 

Como se pode ver, portanto, é complexo estudar uma área estritamente sem entrar, 

mesmo que por acidente, no domínio da outra. Tal proximidade entre as duas áreas teóricas 

motivou os estudos de Frasca (1999), que propôs uma aproximação entre narratologia e 

ludologia, para que seja feito um estudo mais completo dos jogos eletrônicos enquanto 

produtores de sentido. 

As duas perspectivas – a da narratologia e a da ludologia – brevemente explicadas 

acima são dois lados distintos de uma dicotomia, no que se refere ao campo dos game studies. 

Embora Frasca (1999) tenha proposto uma aproximação entre as teorias, o esforço mais 

expressivo no sentido de aproximar tais eixos, e aquele sobre o qual parte deste trabalho se 

apóia, foi feito por Juul (2005). Se afastando do viés que defendia anteriormente, o autor 

harmoniza os objetos de estudo de cada uma das perspectivas – a ficção e as regras –, 

imbricando-as em sua essência. Aproximemo-nos, neste momento – tendo sido feita a 
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contextualização com base na qual o presente entendimento é traçado –, dos elementos 

compositores do jogo enquanto objeto: as regras e a ficção.  

 

2.2.1.1.1 Regras 

 

O entendimento de que um elemento compositor do entretenimento pode ser um 

conjunto de diretivas, algo que limita nosso comportamento, que o põe em amarras, soa – a 

princípio – como algo que constitui um paradoxo essencial: podemos associar a idéia do 

controle exercido pelas regras à idéia de sermos impedidos de fazer algo que realmente 

queremos. O fato é que, quando se trata dos jogos, nos submetemos voluntariamente – 

relembrando a primeira premissa de Huizinga (1950) sobre a atividade – às regras. De fato, 

para Juul (2005, p. 55), é necessário que assumamos que entre algumas outras características 

do jogo – como a interação entre jogadores, a competição ou o trabalho em grupo – as regras 

configuram um dos aspectos dos quais extraímos prazer ao adentrar o jogo, na forma de 

experimentar um senso de completude ao conseguir lidar apropriadamente com um desafio 

proposto por elas. 

Juul (2005, pp. 55-56), ao explicar o que ele acredita ser o primeiro elemento de 

composição do jogo, elaborou sete passos segundo os quais as regras funcionariam – passos 

que nos trariam, basicamente, a dois estados do jogo que podem, efetivamente, dialogar entre 

si – o das regras combinadas para que haja a variação, que ele chama de emergência; e o de 

diferentes desafios pontuais regidos cada um por um conjunto de regras, que ele chama de 

progressão.  

Para o autor (JUUL, 2005, pp. 55-56), as regras são (1) construídas para que elas 

possam determinar o que os jogadores podem ou não fazer, e de modo que as ações destes 

possam ser previstas por estas. Juul (2005) ainda aponta que (2) as regras de um jogo 

constroem uma máquina de estado, uma “máquina” que responde às ações de um jogador 

(independente de se usar o processamento de um computador ou não). Esse entendimento 

remete ao entendimento dos cibertextos, como proposto por Aarseth (1997). (3) Esta máquina 

de estado pode ser visualizada como uma paisagem de possibilidades – ou uma ramificação 

de possibilidades de um momento a outro, na árvore do jogo. Jogar um jogo é interagir com 

essa máquina de estados e explorar a árvore do jogo. (4) Como um jogo possui múltiplos 

resultados, o jogador precisa se esforçar para atingir um que seja positivo – ao invés de um 

que seja negativo.  
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É comumente mais difícil atingir o resultado positivo que o negativo – portanto, se o 

jogador caminha rumo ao resultado positivo, o jogador lida com desafios. (5) O modo pelo 

qual o jogo é jogado quando um jogador tenta superar seus desafios é chamado de gameplay. 

O gameplay de um jogo é a interação entre as regras e a tentativa de um jogador de jogar da 

melhor forma possível. (6) Jogos são experiências de aprendizado, onde o jogador melhora 

suas habilidades ao jogar o jogo. Em um dado ponto, o jogador terá um repertório específico 

de habilidades e métodos para superar os desafios oferecidos pelo jogo. Parte da atratividade 

de um bom jogo é que ele continuamente desafia e faz demandas do repertório de habilidades 

de um jogador. Por fim, (7) qualquer jogo específico pode ser mais ou menos desafiador, 

enfatizar tipos específicos de desafios ou mesmo servir como pretexto para um evento de 

ordem social. Este é um modo no qual regras podem oferecer a jogadores experiências 

aproveitáveis, e diferentes jogos podem oferecer diferentes experiências. 

Cabe ainda apontar que, embora tenham sido delineadas características que as regras 

de um jogo seguem – e que as assinalam como um sistema – ainda se faz necessária uma 

definição formal. Segundo Suits (1978, p. 34), os jogos apenas existem porque as regras 

impedem os jogadores de usar os meios mais eficientes para atingir seus objetivos. A 

interpretação que Juul (2005) faz da afirmação de Suits (1978) denota uma aplicação voltada 

para os esportes – numa competição de salto com vara, por exemplo, não se pode usar uma 

escada para saltar mais alto – frisando que este seria um meio mais eficiente; mas mesmo 

concordando parcialmente com a aplicação do que Suits (1978) aponta, Juul (2005) rejeita a 

interpretação de que regras seriam somente limitações – interpretação apoiada pelo trabalho 

de Salen e Zimmerman (2003). “Regras são ‘conjuntos de instruções’, e seguir tais instruções 

significa fazer o que as regras requerem, e não outra coisa” (SALEN e ZIMMERMAN, 2003, 

p. 122). Para Juul (2005), as regras especificam limitações, sim, mas elas também ajudam a 

criar ações específicas que possuem significado dentro do mundo do jogo, mas que, na “vida 

normal” (HUIZINGA, 1950), não fazem sentido. É o caso, por exemplo, de um xeque-mate 

em um jogo de xadrez, ou de uma peça capturada em um jogo de damas. Sendo assim, uma 

outra visão sobre a existência das regras é que elas ajudam a dar significação à atividade – 

elas produzem sentido, dando ao jogo uma estrutura minimamente previsível de como 

proceder.  

Regras propiciam, então, um tipo de classificação aos jogos – citada acima – que os 

divide em jogos de emergência e jogos de progressão. Cabe apontar as definições específicas 

de cada um dos tipos: (1) jogos de emergência possuem regras simples que podem levar a 

gameplays complexos. Nesses tipos de jogos, no momento em que o jogador adentra a 
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atividade, ele já sabe exatamente como deve proceder. Esportes são os exemplos mais comuns 

de jogos de emergência, pois suas regras estão definidas absolutamente antes que qualquer 

jogador possa adentrar a área da disputa – jogadores de futebol sabem que só podem conduzir 

a bola com os pés, à exceção do goleiro, enquanto dentro da área.  O fato de que os jogos de 

emergência são os jogos historicamente dominantes – especialmente pelo fato de a estrutura 

da progressão ter surgido após o surgimento dos jogos eletrônicos – não significa que não 

tenhamos exemplos de emergência nos computadores. Peggle (Popcap Games, 2007) e Pong 

(Atari, 1973) são exemplos de jogos de emergência – que geralmente seguem a máxima fácil 

de aprender, difícil de tornar-se mestre. 

Para Juul (2005), os jogos de progressão surgiram após os video games, mais 

especificamente após a criação do gênero de aventura – onde uma fase leva a desafios 

distintos da outra. Os (2) jogos de progressão são uma forma de progressão na qual o game 

designer define como o personagem pode progredir – não diz respeito só ao repertório de 

habilidade do jogador, portanto, mas sim ao modo como o personagem vai adquirindo mais 

características no decorrer do gameplay. Qualquer jogo do gênero first person shooter 

(abreviados como FPS) – como Duke Nukem 3D (3D Realms, 1996), Unreal (GT Interactive, 

1998) ou Bioshock (2k, 2007) – se classifica como jogo de progressão, porque armas e 

características extras (itens para o inventário, por exemplo, ou um maior diálogo para com o 

universo da diegese) são adquiridas apenas com o decorrer do jogo. Juul (2005, p. 71) aponta 

um modo simples de determinar se um jogo é de emergência ou progressão: “procure por um 

guia para o jogo na Internet. Se o guia for um walkthrough (descrevendo passo a passo o que 

fazer), o jogo é um jogo de progressão. Se o guia for um guia de estratégia (descrevendo 

modos de jogar), o jogo é um jogo de emergência”59.  

Por fim, é importante que frisemos: regras são, sim, um dos meios pelos quais um 

jogador pode extrair prazer de um jogo – mas não o único. Adentramos, a partir de agora, a 

esfera do elemento componente ficção. 

 

2.2.1.1.2 Ficção 

 

Embora todo jogo possua regras, muitas vezes nos deparamos com jogos que, além de 

regras, projetam, também, um mundo ficcional ao qual estão subordinados os personagens 

                                                 
59 Livre tradução: “Search for a guide to the game on the Internet. If the game guide is a walkthrough 
(describing step by step what to do), it is a game of progression. If the game guide is a strategy guide (describing 
rules of thumb for how to play), it is a game of emergency”. 
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controlados, os cenários e as ações desenvolvidas no decorrer do jogo. Segundo Juul (2005, p. 

121), as regras e a ficção competem pela atenção dos jogadores – sendo, então, 

complementares, embora assimétricos. A assimetria apontada aqui diz respeito ao fato de que 

se pode discursar sobre regras sem tocar no assunto da ficção, mas embora os jogos – em 

especial os jogos eletrônicos – se caracterizem pela possível projeção de um mundo, é 

impossível lidar com a ficção nos jogos sem tocar em suas regras. Juul (2005, p. 123) aponta 

isso ao se referir a mundos incoerentes – mundos nos quais a narrativa não explica o que 

acontece no jogo, e a única coisa que pode fazê-lo são as regras.  

Antes, contudo, de chegarmos aos tipos de mundo que podem ser apresentados num 

jogo, precisamos explicar que, ao discursar sobre ficção – e sobre a idéia de que jogos 

projetam mundos – Juul (2005) se apóia no conceito de mundos possíveis, da filosofia 

analítica. Segundo o autor, “em sua mais básica forma, mundos possíveis podem ser 

interpretados como uma coleção abstrata de circunstâncias específicas, distintas das 

definições descrevendo tais circunstâncias” (JUUL, 2005, p. 122)60. A idéia que o autor deseja 

transparecer é a de que em uma obra que se utiliza de um mundo ficcional – um livro, por 

exemplo – o cenário descrito é muito menor do que o mundo que o envolve. Um livro como 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, por exemplo, da autora britânica J. K. Rowling, 

descreve as ações dos protagonistas em especial em um castelo no interior da Grã-Bretanha 

onde fica instalada Hogwarts, escola que é o centro espacial da narrativa. Contudo, espera-se 

que o mundo além de Hogwarts seja tão grande e detalhado quanto o mundo ao qual nos é 

permitido experimentar no nosso dia-a-dia.  

Embora estejamos imbuídos da consciência de que um mundo ficcional além do 

espaço narrado em uma obra específica é maior do que aquele que nos é dado a contemplar, 

podemos afirmar que essas lacunas na verdade trabalham de acordo com a produção de 

significado presente em cada um dos leitores/jogadores a entrar em contato com o dado 

mundo. Isso ocorre porque tais mundos são, segundo Juul (2005, p. 122), incompletos. Essa 

incompletude advém do fato de que aos autores é dado o poder de decidir o que é ou não 

verdadeiro no mundo que eles criam, no momento em que o estão criando – e se dá 

principalmente porque não é possível especificar todos os detalhes sobre qualquer que seja o 

mundo. Para lidar com o problema da incompletude dos mundos, Marie-Laure Ryan (1991) 

cunhou um conceito chamado princípio da partida mínima61 que propõe que quando uma 

                                                 
60 Livre tradução: “In its most basic form, possible worlds can be understood as abstract collections of states of 
affairs, distinct from the statements describing those states”. 
61 Livre tradução: “principle of minimal departure”. 
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peça de informação sobre um determinado mundo ficcional não é especificada, nós 

costumamos preencher as lacunas usando nosso entendimento do mundo ao qual estamos 

acostumados. Essa explicação, inclusive, é que provê liberdade para que os autores não 

precisem descrever regras mínimas e transparentes – como a lei da gravidade, por exemplo – 

ao descreverem seu mundo.  

Esse fator, então, nos leva à questão de como tais mundos ficcionais podem ser 

representados nos jogos em geral. Segundo Juul (2005, p. 130),  

é tentador descrever os jogos como sendo ou abstratos ou representacionais, 
mas no The Oxford History of Board Games, o estudioso de jogos David 
Parlett rejeita esta tentação argumentando que ela se apóia numa distinção que 
não pode ser mantida. [...] (Para Parlett) O quão representacional um jogo é 
depende do nível no qual ele é jogado, além de depender da amplitude da 
imaginação do jogador (2005, p. 130). 

Embora concorde com a proposição de David Parlett62, Juul (2005, p. 131), após 

elaborar uma digressão sobre os aspectos representacionais de certos jogos, acaba por dividi-

los, e no que diz respeito ao mundo ficcional por eles transparecido, chega à seguinte 

classificação63: 

(1) Jogos Abstratos. Um jogo abstrato é um jogo que não representa algo nem em sua 

completude nem em suas peças individuais. Um jogo de damas é um jogo que não 

representa nada mais – o jogo são as regras. Tetris é o video game abstrato mais 

conhecido. 

(2) Jogos Icônicos. Um jogo icônico é um jogo onde partes individuais possuem 

significados icônicos: um rei de copas num baralho representa a figura de um rei. 

O baralho não demonstra qual a relação deste rei para com os outros reis dos 

outros naipes, ou para com as outras cartas do mesmo naipe. Talvez o rei e a 

rainha de copas sejam casados e o valete seja parte da corte – mas mesmo tais 

fatos são pura especulação.  

(3) Jogos de Mundo Incoerente. Um jogo de mundo incoerente é um jogo que contém 

um mundo ficcional, mas onde tal mundo se contradiz; alguns eventos não podem 

ser explicados como parte do mundo ficcional, mas o são feitos com base nas 

regras. Em Super Mario World não existe explicação porque o encanador Mário 

possui três vidas (três chances de completar uma fase), exceto se nos afastarmos 

do mundo ficcional e nos dirigirmos rumo às regras do jogo. 
                                                 
62 PARLETT, David. The Oxford History of Board Games. Oxford: Oxford University Press, 1999.  
63 Livre tradução das categorias: “1. Abstract games, 2. iconic games, 3. incoherent world games, 4. coherent 
world games, 5. staged games”. 
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(4) Jogos de Mundo Coerente. Alguns jogos possuem mundos coerentes, onde nada 

afirma que não podemos imaginar sua completude no nível de detalhe desejado. A 

maioria dos jogos do gênero adventure64 se insere nesta categoria.  

(5) Jogos Imbuídos. Jogos encenados são um caso especial onde um jogo abstrato ou 

com um baixo coeficiente de representabilidade é jogado em um mundo mais 

elaborado – um exemplo disso é o fato de Bejeweled (Popcap Games, 2001) ter 

sido portado para o MMORPG World of Warcraft como um AddOn65. 

É necessário que percebamos que, dados os antecedentes do pesquisador dinamarquês 

Jesper Juul (2005), tendo se alinhado radicalmente aos ideais defendidos pela ludologia, seu 

entendimento da ficção ainda subordina tal categoria à categoria das regras. Embora esse não 

seja um entendimento que esta dissertação deseja questionar – de fato é um entendimento 

particularmente caro à estrutura que se desvela – é importante apontar que o estudo do aspecto 

narrativo-ficcional possui um peso nada sutil, nos estudos em video games.  

Interessante aqui, pensar que, mediante tudo isso que foi anteriormente posto, dada a 

quantidade de pensamento e trabalho que os setores acadêmicos mundo afora vêm investindo 

nas mudanças – principalmente nas últimas três décadas – no âmbito midiático, em 

decorrência do surgimento e do contato com o que se convencionou chamar de ‘novas 

tecnologias da comunicação’, tornou-se lugar comum apontar que os processos tradicionais 

pelos quais contamos histórias acabaram por se modificar.  

Walter Benjamin (1994) foi um dos primeiros teóricos a apontar tais modificações, se 

referindo ao modo como os homens passaram a narrar suas histórias – de forma sintomática 

após a Primeira Guerra Mundial. Para o autor, essa mudança é a própria marca do tempo, e 

consiste, primordialmente, na mudança no próprio ato: ao invés de contar histórias num 

círculo com outros ouvintes, que por ventura podiam interromper, talvez até mudar o rumo da 

narrativa desenvolvida, o autor passa a trabalhar em um lugar distinto do espaço de 

experiência da narrativa – um momento diferente do de sua recepção. Na contramão desse 

                                                 
64 Um jogo de aventura é um video game no qual o jogador assume o papel do protagonista de uma estória 
interativa que é levada pela exploração e pela resolução de enigmas, ao invés de desafios físicos como o 
combate. O termo se originou na década de 1970 por causa do jogo Adventure (Plataforma PDP-10, 1976) e diz 
respeito ao estilo de gameplay criado naquele jogo - ao invés de se concentrar no gênero de aventura quando 
tomado pelo viés da teoria da narrativa. 
65 AddOns são geralmente componentes independentes da Interface (UI, sigla para User Interface) do MMORPG 
World of Warcraft. Contudo, alguns AddOns podem depender de outros AddOns para funcionar - e outros 
AddOns são, na verdade, coleções de outros AddOns. Não há restrição de tamanho para AddOns, e alguns deles 
podem ser realmente grandes. Simplificando, um AddOn é um conjunto de arquivos que podem ser adicionados 
na pasta do jogo e que melhoram (teoricamente) o relacionamento entre jogo e usuário. No referido caso, 
Bejeweled foi transformado em parte da UI do MMORPG – transformando-o em um jogo imbuído. 
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movimento de autoria suprimida dos olhos do público, contudo, trabalham algumas das 

narrativas mais recentes. Segundo Coutinho (2008),  

pode-se perceber o surgimento de objetos expressivos que possibilitam uma 
nova configuração desse fazer narrativo. Notadamente localizada em meios 
eletrônicos, essa outra forma de narrar se configura como uma trajetória por 
um banco dinâmico de informações, onde os eventos da narrativa, longe de 
estarem encadeados previamente em um enredo, vão se delineando através de 
uma diversidade de caminhos percorridos. 

A evolução tecnológica e o contato das narrativas com as mídias digitais tornaram 

complexo o processo pelo qual o sentido se forma, na experiência do leitor em contato para 

com o texto. Não é só a localização material do objeto ‘narrativa’ que conta, mas sim a 

“relação estabelecida entre o interlocutor e o objeto no acontecimento da história” 

(COUTINHO, 2008). Coutinho ecoa, na última citação, o pensamento de Leal (2006), que 

acredita que pensar uma narrativa dessa forma “permite elaborá-la à maneira de formas 

capazes de articular o estar-num-mundo aberto, em fluxo, tecido no entremear de imagens, 

falares, tradições, saberes” (2006, p. 20). Recorrendo, finalmente, a Barthes (1981), na 

corrente questão, “o texto ‘pede ao leitor que ele colabore ativamente’. O leitor, então, produz 

o texto”: 

uma vez que o texto é concebido como produção (e não como produto), 
'significação' deixa de ser um conceito adequado. Logo que o texto é 
concebido como um espaço polissêmico onde os caminhos de muitos 
significados possíveis fazem intersecção, é necessário abandonar o status 
monológico e legal da significação e pluralizá-lo (BARTHES, 1981, p. 37)66.  

Ou seja, Barthes usa a questão da significação para se referir ao texto como algo em 

produção, algo produzido tanto pelo leitor quanto pela linguagem do texto. Tal idéia serve 

como um dos alicerces da argumentação deste trabalho – especialmente no que diz respeito à 

natureza “incompleta” do texto; à necessidade, segundo o teórico francês, que um texto possui 

de encontrar um leitor, para que finalmente seja tecido o sentido – vale lembrar que a idéia de 

interação leitor-texto, para Barthes (1981), ainda funciona como uma metáfora – mas que 

Aarseth (1997), com seu conceito de texto como máquina semiótica, referencia a necessidade 

da interação de forma muito mais palpável.  

Para adentrar ainda mais a questão de como a ficção – e assim, a narrativa, em 

conseqüência – figura nos jogos eletrônicos, é necessário adentrar um contingente de 

                                                 
66 Livre tradução: “once the text is conceived as production (and no longer as product), ‘signification’ is no 
longer an adequate concept. As soon as the text is conceived as a polysemic space where the paths of several 
possible meanings intersect, it is necessary to cast off the monological, legal status of signification, and to 
pluralise it”. 
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propriedades que são, segundo Ryan (2005, p. 516), algumas das mais relevantes para os 

estudos de narrativa e textualidade em sistemas digitais: 

(1) Natureza Interativa e Reativa: a habilidade do computador de registrar entradas 

voluntárias ou involuntárias de um usuário, e de assim, ajustar seu 

comportamento de acordo com as necessidades; 

(2) Processamento Volátil e Tela Variável: que fazem com que os bits na memória 

possam mudar de valor e mudem, assim, a cor dos pixels espalhados pela tela. 

Esta propriedade explica a fluidez das imagens digitais; 

(3) Canais Sensórios e Semióticos Múltiplos: que fazem com que o computador 

passe como síntese de todas as “velhas” mídias; 

(4) Capacidade de Processamento em Rede: que remete à possibilidade de conectar 

computadores através do espaço, possibilitando a reunião de seus usuários em 

ambientes virtuais. 

Segundo a autora, existe uma necessidade latente, para que se desenvolva a capacidade 

de se lidar com narrativas que estão em pleno contato com as mídias digitais, de que a 

essência ficcional dialogue com, pelo menos, alguma das faculdades listadas acima. Para ela, 

tais textos “pensam junto com seu meio” (RYAN, 2005, p. 516) – e essa imbricação não é 

simplesmente uma observação objetiva – é também um julgamento de valor, no que se refere 

à eficácia da narrativa: tal julgamento diz respeito “à capacidade do texto de gerar uma 

experiência que não pode ser duplicada em nenhum outro meio. Uma experiência que faz o 

meio ser realmente necessário” (RYAN, 2005, p. 516, grifo nosso). Ryan (2005) ainda aponta 

as dificuldades que os designers da experiência narrativa enfrentam ao lidarem com tantas 

potencialidades:  

A interatividade rompe com o fluxo linear da narrativa e remove o controle do 
designer; a volatilidade impede que haja o escrutínio minucioso do texto que é 
muitas vezes necessário para que se observem as sutilezas da significação 
narrativa; e o aspecto telemático – por este eu quero dizer que podemos 
conectar um grande número de usuários para uma troca ao vivo – que muito 
provavelmente vai produzir um bate papo indisciplinado do que uma ação 
narrativa sustentada (RYAN, 2005, p.516)67. 

É interessante, ainda nesse mapeamento de teorias, perceber que, ecoando sua fala 

sobre o diálogo entre texto e meio, que não só desloca o processo de produção de sentido mas 

                                                 
67 Livre tradução: “Interactivity breaks the linear flow of narrative and removes control from the designer; 
volatility impedes the thorough scrutiny of the text that is often necessary to appreciate the subtleties of narrative 
meaning; and networking – by this I mean connecting a large number of users for a live exchange – is more 
likely to produce undisciplined chat than the collaborative production of a sustained narrative action”. 
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o torna particular, a autora acredita que o modo pelo qual tais narrativas se apresentam é 

essencial para que concebamos sua investigação; ela considera, por exemplo, que além dos 

modos de apresentação através da pura linguagem, característica das narrativas 

representacionais, os video games, “um dos mais produtivos domínios da atividade narrativa 

na mídia digital” (RYAN, 2005, p. 515), funcionam também sob outra alçada, já que clamam 

por uma interação ativa da parte de seu jogador/leitor. Adentraremos, a partir de agora, à 

esfera do jogo como atividade, necessária para complementar o levantamento teórico-

bibliográfico desta dissertação, e que oferece uma visão mais centrada no usuário/jogador, do 

que na estrutura sistemática do jogo.  

 

2.2.1.2 Segundo Eixo de Composição: O Jogo como Atividade 

 

Os jogos eletrônicos agem, nos dias de hoje, como dispositivos que portam uma carga 

de informação que é reconhecida como força (inter) ativa no processo de produção de sentido 

desenvolvido pelo usuário/jogador no momento em que este ‘experimenta’ a história contada 

– o texto, na verdade, composto por regras e ficção (KLASTRUP, 2003; JUUL, 2005). Uma 

das grandes características do meio encontra-se na alçada da imersão: enquanto os meios de 

reprodução tradicionais, como o cinema e a televisão, clamam por uma imersão passiva, onde 

o leitor simplesmente absorve o que é transmitido e a interação é condensada ao ato da 

interpretação pessoal, do diálogo do leitor para com a obra; o video game transpõe esse 

processo para um diferente patamar, onde a imersão se dá de forma muito mais palpável.  

A forma pela qual o presente trabalho trabalhou a argumentação sobre o processo de 

gradação das bordas do círculo mágico, portanto, nos leva a acreditar que tal fator dialogue 

diretamente com a experiência do usuário/jogador ao entrar em contato com o jogo. As 

fronteiras do círculo mágico se definem, se ‘solidificam’ à medida que o processo de imersão 

se desenvolve, à medida que uma realidade parece se transformar em outra, à medida que 

‘atravessamos o espelho’.  

Tentar compreender e definir o conceito de imersão tem sido um dos objetivos dos 

pesquisadores das mídias (entendendo-se aqui o termo em seu sentido amplo) nos últimos 

tempos. Tal tarefa, contudo, tem se provado bastante árdua: o termo tem sido aplicado em 

áreas tão distintas quanto sua natureza ontológica. Podemos apontar, por exemplo, a literatura, 

o cinema, a realidade virtual e os video games. Jennett et al. (2008) afirmam que os processos 

imersivos nos video games são distintos, por exemplo, daqueles ocorridos no cinema ou nos 
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sistemas de realidade virtual. Fatores dos quais dependeriam a imersão – como motivação, 

controle e ação – ocorreriam de forma distinta nas diversas mídias aqui citadas.  

Todavia, outro fator de fundamental importância para a compreensão dos processos 

imersivos em todos esses meios é a atenção, conceito que tem levantado opiniões divergentes 

desde, ao menos, o final do século XIX. A idéia, portanto, é perceber que os processos 

imersivos nos video games estão diretamente relacionados aos níveis e modos de atenção por 

parte do jogador. 

Emily Brown e Paul Cairns (2004) definem a imersão nos video games como uma 

experiência que ocorre de forma gradual. De acordo com os autores, o jogador, desde o 

começo de sua experiência interativa com o jogo, passará por diversos estágios, relacionados 

aos níveis imersivos, até que alcance o nível máximo de imersão – a sensação de presença. 

Estes estágios são, segundo Brown e Cairns (2004): (1) engagement (engajamento), (2) 

engrossment (absorção) e (3) total immersion (imersão total). Para passar de um estágio a 

outro, o jogador deverá superar certas barreiras, que “emergem de uma combinação de fatores 

humanos, informáticos e contextuais” (JENNETT et al, 2008).  

O primeiro estágio, engagement, representa o menor nível de envolvimento com o 

jogo. As barreiras para a entrada neste nível, segundo os autores, são o acesso e o 

investimento de tempo. Acesso refere-se às preferências do jogador a determinado tipo de 

jogo. “Se eles [os jogadores] não gostarem de certo estilo de jogo, nem mesmo tentarão se 

engajar” (BROWN e CAIRNS, 2004). O investimento de tempo refere-se à energia 

despendida desde o aprendizado do jogo até o seu término, e é diretamente proporcional à 

imersão proporcionada pelo jogo. Superadas essas barreiras, o jogador já estará engajado no 

jogo, e para chegar ao segundo estágio, engrossment (absorção), deverá superar a barreira da 

construção do jogo, esta se referindo ao seu visual, às tarefas interessantes, e ao roteiro que 

embasa este. Se estas características não forem aprovadas pelo jogador – ou seja, se ele 

perceber falhas em algum desses quesitos –, este dificilmente chegará ao estágio de absorção, 

que já prevê um maior envolvimento com o jogo. Nesta etapa, segundo os autores (BROWN e 

CAIRNS, 2004), o jogador já terá dispensando bastante tempo e energia, esforço e atenção – 

já estará “menos ciente do seu entorno e menos ciente de si mesmo que antes”.  

Superada a barreira da construção do jogo, estando o jogador absorto, as próximas 

barreiras a serem superadas para que o jogador chegue à imersão total são as da empatia e da 

atmosfera. A barreira da empatia refere-se à sensação de estar no lugar do personagem 

principal, aquele controlado pelo próprio jogador; a barreira da atmosfera se refere à 

combinação de elementos visuais, sons e enredo do jogo. Segundo Brown e Cairns (2004), 
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estes elementos devem ser “relevantes às ações e à localização dos personagens do jogo”, pois 

desta forma o jogador alocará maior atenção a esses elementos e, “quanto maior a atenção 

investida, mais imerso o jogador se sentirá”.  

Em todos esses estágios, o principal fator responsável pelo aumento no nível imersivo, 

segundo os autores, é a atenção. Em consonância com Brown e Cairns (2004), Jennet et al. 

(2008) afirmam que a imersão total requer o nível máximo de atenção. De fato, se esta 

atividade compreende processos cognitivos e sensório-motores (ERMI e MÄYRÄ, 2005), a 

atenção deve ser vista como um de seus principais componentes, já que está diretamente 

relacionada a esses processos. 

Um dos primeiros grandes pesquisadores a abordar sistematicamente a atenção, 

William James, tece suas primeiras definições sobre o tema em seu tratado Principles of 

Psychology, de 1890, no qual critica a abordagem superficial dada à atenção pela escola 

empiricista e por autores como Locke e Hume (JAMES, 1890). No entanto, somente em 

meados do século XX os estudos sobre a atenção ganhariam maior importância, a partir da 

abordagem levada a cabo pela psicologia cognitiva (MIALET, 1999). Buscaremos aqui 

apresentar algumas definições e classificações a respeito da atenção, a partir de autores da 

psicologia e da neurociência cognitiva, a fim de buscar relacionar este conceito com o de 

imersão (e seus diversos níveis), como proposto. 

 Raja Parasuraman (2000) expande o conceito de seleção e o recoloca como um dos 

componentes da atenção, ao lado da vigilância e do controle. Segundo o autor, a seleção se 

faz necessária devido às limitações de processamento e computação do cérebro humano. Em 

suas palavras, “Sem tal seletividade, os organismos seriam mal-equipados para agir 

coerentemente face às competitivas e distrativas fontes de estímulo no ambiente” (2000, p. 7). 

Ainda de acordo com o autor, todos esses componentes da atenção (seleção, vigilância e 

controle) têm o intuito de servir a “tarefas direcionadas a metas”, o que implica compreender 

a atenção como uma “ferramenta” a serviço de uma intencionalidade, uma noção já bastante 

cara a James, segundo o qual a atenção nos permite melhor “perceber, conceber, distinguir e 

memorizar” (JAMES, 1890). 

 A vigilância (ou atenção sustentada) refere-se à manutenção de um objetivo (ou meta) 

ao longo do tempo, colocando o sujeito num estado de vigília, que Mialet (1999) relaciona ao 

estado de espera. Este tipo de atenção pressupõe um estado de flutuação em seu nível de 

intensidade, alternando entre momentos de maior atenção e momentos de devaneio, onde a 

mente se esvai do objeto/informação “atendida” (CRARY, 2001), levando por vezes a um 

estado de automatização da atenção. Parasuraman (2000, p. 7) indica que esses dois tipos de 
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atenção (seletiva e sustentada) são naturalmente alternantes e excludentes e assim não 

ocorrem ao mesmo tempo. 

 O terceiro elemento da atenção aqui analisada, o controle, está diretamente 

relacionado ao fato, mencionado anteriormente, de o ser humano possuir uma quantidade 

limitada de atenção a ser empreendida em determinado momento. Assim o controle, também 

elencado por alguns autores como função executiva, aparece no papel de distribuir a 

quantidade de atenção às diversas solicitações provenientes do ambiente, de acordo com seu 

grau de importância para a tarefa sendo executada. Importante frisar que apesar de limitada, a 

quantidade de atenção é flexível, podendo ser distribuída (alocada) de acordo com a situação 

(COHEN, 2006; PARASURAMAN, 2000). Nas palavras de Cohen (2006),  

Nós estamos constantemente diante de escolhas cognitivas estratégicas em 
nossa vida cotidiana. Numa escala maior nós decidimos em que atividades 
queremos estar envolvidos. Numa escala menor nós somos comumente 
confrontados a diversas tarefas possíveis e temos que decidir qual delas possui 
maior prioridade ou quando alternar de uma tarefa a outra (…) As funções 
executivas permitem essas atividades de control” (COHEN, 2006)68.  

Nosso argumento, compartilhado por outros autores (ERMI e MÄYRÄ, 2005; 

JENNETT et al, 2008) é que existem pelo menos dois tipos/modalidades de imersão em um 

jogo eletrônico, e que estes estão diretamente relacionados ao componente em primeiro plano 

em determinado ponto do jogo – regras ou ficção. Chamaremos, aqui, estes diferentes tipos de 

imersão de (1) imersão operacional e (2) imersão diegética. Além disso, acreditamos que 

estes tipos de imersão estão relacionados aos modos de atenção dispensados pelo jogador em 

cada um desses momentos, a atenção seletiva e a atenção sustentada, respectivamente. 

Como visto, a atenção seletiva é aquela que serve à realização de tarefas específicas, 

num curto espaço de tempo. É o momento onde ocorre a filtragem de informações sensoriais, 

provenientes do ambiente, para que apenas as informações pertinentes à realização da tarefa 

sejam percebidas e processadas, visando assim a uma “melhora da eficiência cognitiva 

correspondente (…) à uma otimização no tratamento da informação” (MIALET, 1999). Nos 

jogos eletrônicos, este tipo de atenção é solicitado sempre que o jogador é interpelado por um 

obstáculo ou desafio a ser superado, no decorrer do gameplay. Neste momento, todas a sua 

atenção é voltada àquele desafio, diminuindo, por conseqüência, a atenção à narrativa e ao 

                                                 
68 Livre tradução: “We are constantly facing strategic cognitive choices in our everyday life. At a larger scale we 
decide on the activities in which we want to be involved. At a smaller scale we are often faced with several 
possible tasks and need to decide which has a higher priority or when to shift from one task to another (…) The 
executive functions perform these control activities”. 
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ambiente “macro” ao seu redor (tanto no jogo quanto no ambiente físico no qual o próprio 

jogador está localizado). 

A atenção seletiva entra em ação de modo a reunir as informações mais importantes 

em prol da realização do objetivo ou superação do desafio. Estas informações podem referir-

se tanto a uma “camada” sensório-motora quanto a uma “camada” cognitiva. Neste momento, 

o jogador estará envolvido (imerso) no jogo, a partir da solução do desafio que se lhe mostra. 

Nas palavras de Ermi e Mäyrä (2005), “Os desafios do gameplay parecem estar relacionados a 

dois diferentes domínios: habilidades sensório-motoras (…) e desafios cognitivos”. Em 

relação à camada sensório-motora, as informações referem-se aos diversos elementos da 

interface do jogo que o jogador deverá apreender, e ainda à combinação de teclas ou botões 

que o jogador deverá pressionar em determinado momento, para suceder ao objetivo/desafio. 

Quando, por exemplo, em God of War (Santa Monica/Sony, 2005), o protagonista Kratos se 

vê face a face com um boss69, o jogador se vê diante de uma situação na qual a atenção 

seletiva entra em ação, através de seus filtros sensório-motores: o jogador deverá 

constantemente avaliar seu nível de energia, o nível de energia do boss, a quantidade de 

poderes que tem disponível, a localização do boss em relação à tela e ao seu personagem – 

informações estas presentes na interface do jogo (sensórias, portanto); além disso, deverá 

estar constantemente avaliando que combinações de botões pressionar em que momentos 

(informações motoras), para atingir os golpes mais poderosos, visando seu objetivo: destruir o 

boss de forma eficiente. 

A camada cognitiva refere-se às informações solicitadas na solução de puzzles ou 

desafios que demandam maior formulação mental (e menos sensorial) por parte do jogador. 

Aqui, estas informações servirão ao pensamento estratégico e lógico. É comum que a atenção 

às informações de ordem cognitiva ocorra em jogos do tipo RTSs70 e Action-Adventure71 

(estes últimos em momentos específicos, na solução de puzzles). Nestes momentos, o jogador 

estará envolvido (imerso) no jogo através da solução mental do puzzle, e a atenção estará 

voltada para esta tarefa. Informações de ordem sensório-motora que não sejam úteis à sua 

realização, serão automaticamente filtradas pelo processo cognitivo de seleção. Assim, essas 

duas camadas (sensório-motora e cognitiva) compreendem as informações solicitadas pela 
                                                 
69 Inimigos pontuais e únicos em um jogo, cuja recompensa – geralmente – vai desde um item especialmente 
poderoso ao avanço da narrativa, podendo mesmo combinar a ambas. 
70 Jogos de Estratégia em Tempo Real (Real Time Strategy - RTS) são jogos de guerra mediados pelo 
computador nos quais a evolução não se dá em turnos - como em outros jogos de guerra - mas evoluem em 
tempo real. Para mais informações, ver http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy. 
71 Sub-estilo dos jogos Adventure que conta com maior dinamismo e jogabilidade; combina a necessidade de um 
raciocínio lógico apurado – advinda dos jogos de aventura – com a necessidade de coordenação motora – 
adicionada pelos jogos de ação. 
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atenção seletiva, operação cognitiva que entra em ação no que chamamos de imersão pelas 

regras do jogo. 

A atenção sustentada, ou vigilância, é aquela que serve à manutenção de objetivos ao 

longo do tempo. Esta, de acordo com os autores citados, não ocorre ao mesmo tempo que a 

atenção seletiva, e se relaciona ao estado de espera. Nos jogos eletrônicos, esta modalidade de 

atenção é solicitada quando o componente ficção está em primeiro plano, ou seja, quando o 

jogador está prosseguindo pela narrativa do jogo, sem que nenhum elemento específico 

requeira sua atenção. Neste período, o jogador tem a possibilidade de monitorar várias fontes 

de informação, sem perda de eficiência (PARASURAMAN, 2000), como, por exemplo, seu 

ambiente, a trilha sonora, detalhes do cenário e dos objetos do jogo, diálogos – enfim, tudo o 

que constrói a ambientação e envolvimento do jogador para com o universo ficcional do jogo 

e, ainda, para o desenvolver de sua narrativa. Tal tipo de atenção, contudo, só é possível de 

ser mantida enquanto não ocorrer o aparecimento de um alvo crítico (novo puzzle ou desafio a 

ser superado), quando a atenção seletiva retornará ao primeiro plano.  

Além disso, a atenção sustentada remonta ao estado de espera ou de alerta, por isso 

mesmo se relaciona à vigilância. Nesse sentido, o próprio gameplay se encarregará do 

equilíbrio entre momentos de narrativa (de espera) e momentos de ação (puzzles ou desafios) 

(INCE, 2006). E é justamente nos momentos de espera, onde a atenção sustentada se faz mais 

presente, que o game designer poderá explorar a imersão através dos elementos narrativos, 

não excluindo, aqui, os apelos sensoriais (visuais e sonoros), colocando o jogador na 

expectativa do próximo momento crítico, deixando-o assim envolvido no fluxo do jogo 

(INCE, 2006). Desse modo, durante um gameplay completo, o que se vê é uma constante 

alternância entre momentos de imersão pelas regras e imersão pela ficção, alternando-se 

também, respectivamente, entre a atenção seletiva e a atenção sustentada. 

Relacionamos aqui o terceiro componente da atenção, o controle, ao conceito de 

círculo mágico como elemento mediador entre jogador e jogo, conforme anteriormente 

proposto. O controle, ou função executiva, é o responsável pela distribuição da quantidade de 

atenção à cada tarefa realizada em determinado momento, de acordo com sua prioridade 

(COHEN, 2006). 

 Durante o gameplay, o controle estará em constante operacionalização, gerenciando a 

quantidade de atenção dispensada ao jogo e àquela dispensada aos elementos externos a este. 

Como afirma Juul (2005), a ação de jogar um jogo é composta ambos pela relação entre o 

jogador e o jogo e também pela relação entre o jogador e o mundo real. De fato, o jogador 

está situado em um espaço físico externo ao jogo, sendo atingido por uma quantidade enorme 
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de estímulos sensoriais e cognitivos a todo instante, devendo, assim, evitar esses estímulos 

para se manter imerso no jogo (BROWN e CAIRNS, 2004). 

Ao mesmo tempo, ele pode ter que responder a alguma dessas solicitações externas, 

como, por exemplo, uma chamada telefônica ou ao convite de sua mãe para sentar-se à mesa e 

jantar. Eis uma questão central para a compreensão do círculo mágico como um elemento 

mediador: se o jogador responder a alguma dessas solicitações externas, ele sairá do círculo 

mágico e voltará à sua vida cotidiana? 

Acreditamos que não - que, como um elemento mediador, o círculo mágico, através 

do controle, direciona parte da atenção do jogador àquela solicitação, mantendo ainda uma 

parcela direcionada ao jogo. Em outras palavras: apesar de o jogador, neste momento, se 

relacionar a um elemento externo, ele não deixará o círculo mágico, mas estará em uma 

posição mais externa da escala imersiva. Aqui retomamos a idéia de que imersão e atenção 

estão diretamente e gradualmente relacionadas, e propomos que ambas são responsáveis pela 

“posição” do jogador na escala gradativa do círculo mágico. Resumindo nossa proposição, o 

círculo mágico, através do controle atencional, gerencia a relação entre jogador e jogo, em 

uma escala gradativa entre menos imerso e mais imerso no jogo (e respectivamente mais ou 

menos “presente” na vida real, “fora” do jogo). 

 

2.2.1.2.1 Pontos específicos sobre Imersão nos Mundos Virtuais 

 

Klastrup (2003), que defende a idéia de um suposto hibridismo nos mundos virtuais72, 

possui uma visão complementar ao modelo rapidamente proposto, e que nos parece razoável: 

para a autora, a imersão nos ambientes virtuais estudados é apenas um elemento tangente à 

composição de toda uma poética73; esta por sua vez sendo composta por (1) um modelo de 

produção de sentido baseado em uma textualidade produzida por múltiplos usuários e (2) uma 

grade analítica com o intuito de estudar os agentes, as formas de interação, amplitude da 

interação e interação-em-tempo, esta última possibilitando a emergência de uma história (um 

evento que pode ser narrativamente relatado, mas que não possui necessariamente ligação 

com o cerne narrativo que ampara o mundo em questão). 

                                                 
72 O hibridismo que a autora defende, que se alinha com a argumentação deste trabalho, diz respeito ao fato de os 
mundos virtuais serem fruto da convergência entre os jogos eletrônicos e a interação através das tecnologias 
telemáticas. Sendo assim, para Klastrup (2003), uma metodologia de análise de tais mundos precisa dar conta 
dos dois aspectos: o sistemático, que diz respeito ao viés de jogo; e o social, que diz respeito ao viés interacional.  
73 Poética desenvolvida pela própria Klastrup (2003) em sua tese de doutorado. Uma digressão mais complexa 
sobre este ponto  estaria fora do eixo temático do presente trabalho, contudo. 
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A autora acredita que os dois tópicos acima são essenciais para que o usuário/jogador 

desenvolva um relacionamento com o mundo, fazendo com que ele deseje retornar; tais 

requisitos ajudariam a criar uma essência de mundo (worldness) específica, além de ajudar o 

sujeito a produzir experiências que possam satisfazer a comunidade da qual ele faz parte.  

Dada, então, tal particularidade no processo de imersão em ‘mundos virtuais’, no qual 

tal ilusão de mundo seria reforçada pela necessidade da interação e navegação, Klastrup 

(2003) segue apontando que talvez seja mais produtivo expandir tal conceito. A autora faz 

isso com base no conceito de Ryan (2001), que define imersão como sendo “a experiência 

através da qual um mundo fictício adquire a presença de uma realidade autônoma e 

independente de linguagem, populada por seres humanos vivos” (RYAN, 2001, p. 14)74. Para 

simplesmente se defender de uma assunção baseada no senso comum, no qual ‘imersão’ 

geralmente se refere a um processo de sedução passiva por meio da linguagem de um veículo 

– especialmente no caso de portadores do modelo narrativo tradicional –, Klastrup (2003) 

sugere que talvez seja o caso de falarmos de presença e relacionamento75 – que são conceitos 

que se encaixam de forma melhor para representar a experiência de ‘estar’ em um mundo 

virtual – mas que é necessário, para explicar a experiência de worldness, incluir ambos como 

conceitos operacionais. Ryan (1994) acredita que a combinação entre imersão e interação 

serve para explicar a experiência de realidade de um usuário/jogador. Para a autora, 

“apreender um mundo como real é sentir-se inserido nele, ser capaz de interagir fisicamente 

com ele, e ter o poder de modificar tal ambiente. A conjunção de imersão e interatividade leva 

a um efeito conhecido como telepresença” (RYAN, 1994)76. 

 Ao introduzir a idéia de (tele) presença, então, Klastrup (2003, p. 294) articula os 

conceitos com as características de um mundo virtual, criando uma estrutura de entendimento 

para a relação usuário/jogador-mundo, que vai nos ajudar a compreender o porquê de existir 

uma particularidade no processo de imersão, quando se tratando de tais ambientes.  

Podemos considerar imersão como a criação de uma crença no mundo, onde o 
usuário conscientemente finge que tudo aquilo que acontece no 'mundo 
virtual' é 'real' ou 'verdadeiro', enquanto automaticamente interpreta eventos de 
acordo com seu significado in-game [...]. (Tele)Presença, então, é o 
sentimento de 'estar lá', experimentando que você é seu avatar, e as outras 
pessoas são seus respectivos avatares, através da interação com outros 

                                                 
74 Livre tradução: “immersion is the experience through which a fictional world acquires the presence of an 
autonomous, language-independent reality populated with live human beings”; 
75 Livre tradução: “presence and engagement”;  
76 Livre tradução: “While "computer generated" accounts for the virtual character of the data, "immersive" and  
"interactive" explain what makes the computer-assisted experience an experience of reality. To apprehend a 
world as real is to feel surrounded by it, to be able to interact physically with it, and to have the power to modify 
this environment. The conjunction of immersion and interactivity leads to an effect known as telepresence”; 
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jogadores, da simulação do mundo e do sucesso da imersão. Relacionamento 
para com o mundo é o que emerge através da experiência da temporalidade do 
mundo; outros jogadores começam a importar para você e você começa a 
experimentar eventos relatáveis que fazem com que você se mantenha 
associado ao mundo porque você tem um interesse em completar a história no 
nível dos personagens individuais (KLASTRUP, 2003, p. 295)77. 

 Deve-se observar, contudo, que Klastrup (2003) enfoca aspectos narrativos em suas 

considerações, mas sua análise não favorece o estudo dos aspectos lúdicos dos mundos 

virtuais: para o presente trabalho, o diálogo intermitente entre ficção e regras se torna 

impreterível para que a argumentação possa se desenvolver. É válido apontar, aqui, que 

mesmo ao dar ênfase à questão do aspecto ficcional, ao considerar o próprio ambiente – 

mesmo a geografia e as mais simples representações cognitivas lá projetadas, como a 

implementação da lei da gravidade, por exemplo – a autora já lida com o âmbito das regras, 

mesmo ao simplesmente explicar o que o personagem pode ou não pode fazer em um 

determinado ambiente. Tal fato pode ser explicado pelo processo de criação do mundo: 

quando este ainda se encontra na alçada da concepção, em meio aos processos de game 

design, uma das especificações traçadas para o universo é justamente apontar em que pontos 

ele difere do universo da “vida normal” (HUIZINGA, 1950) – regras especiais, então, como, 

por exemplo, a habilidade de voar ou respirar embaixo d’água dada aos personagens, 

precisam ser especificadas, apontadas (JUUL, 2005, p. 130). Essas especificações, embora 

dialoguem eminentemente para com a narrativa, ao serem transpostas da fase de game design 

para a fase de implementação se transformam em nada mais que regras. 

 O propósito das discussões deste capítulo é, portanto, prover uma das partes do 

aparato teórico necessário para que se venha a entender como o processo interacional 

estabelecido a partir do contato para com os mundos virtuais é diferenciado. De posse da 

ciência de que a atividade de jogo oferece modos comportamentais e de que a problemática 

que envolve esses modos pode ser endereçada teoricamente, partimos agora para uma 

discussão mais pontual sobre a estrutura e genealogia de tais ambientes, no intuito de 

aprofundar a reflexão sobre as questões envolvidas nesta dissertação.  

  

                                                 
77 Livre tradução: “We can view immersion as the creation of belief in the world, consciously pretending that all 
that happens in the virtual world is “real” or “true”, while automatically interpreting events according to their 
“in-game” meaning  (…). (Tele)Presence, then, is following the feeling of ‘being there’, experiencing that you 
are your avatar, and other people are their avatars through the interaction with other players, the simulation of 
the world and the successfulness of immersion. Engagement in the world is what emerges through the experience 
of the world in time; other players start to matter to you and you begin to experience events of a tellable nature 
which make you stick to the world because of your interest in completing the story on the level of individual 
characters”; 
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3 Mundos Virtuais e suas Estratégias de Interação 

  



72 
 

As discussões fundamentais que constituem o capítulo anterior, especialmente a que 

diz respeito (1) às várias nuances relacionadas ao conceito de jogo, e a que se refere (2) à 

essência do jogo enquanto atividade, condensada na forma do conceito de círculo mágico, são 

alicerces conceituais necessários para que nos aproximemos dos objetos de estudo desta 

dissertação – os mundos virtuais, mais especificamente o MMORPG World of Warcraft – de 

posse de um conhecimento sobre um dos aspectos fundamentais do ambiente online escolhido 

para abrigar a presente pesquisa.  

É no intuito, portanto, de oferecer a completude ao referencial teórico necessário para 

que se possa fazer a leitura do problema escolhido, que se constrói o presente capítulo. Neste 

contexto, duas discussões nos serão centrais, completando, portanto, as lentes teóricas 

necessárias para que seja efetuada a construção de uma análise dos processos de interação via 

texto dentro do MMORPG World of Warcraft. Esta nos permitirá vislumbrar se a estrutura de 

jogo inerente ao ambiente interfere no fluxo comunicativo, mediando as conversações 

estabelecidas.  

A aproximação às duas discussões se dá pelo fato de que ambas se relacionam 

intimamente, dado o modo como este trabalho está estruturado: a (1) primeira diz respeito à 

estrutura dos mundos virtuais – definições, tipologias, e questões inerentes a esses ambientes 

online; a essa digressão pela pesquisa em mundos virtuais, subsegue-se um (2) levantamento 

bibliográfico sobre o aparato metodológico relacionado ao interacionismo simbólico e a suas 

devidas atualizações, tendo, este, sido escolhido para condicionar o entendimento e as 

reflexões sobre os processos interacionais desenvolvidos nos ambientes estudados – para 

interpretar os dados colhidos a partir de nossa metodologia de aproximação a tais ambientes.  

Fruto do hibridismo entre os mundos fantásticos da literatura e do cinema, o potencial 

da hipermídia e o advento das tecnologias telemáticas, os mundos virtuais – ambientes 

persistentes online, navegáveis espacialmente e nos quais se pode interagir com outros 

usuários de forma síncrona (KLASTRUP, 2003), sob os quais nos debruçaremos à frente – 

possuem suas primeiras raízes nos jogos eletrônicos da década de 1970. Tais ambientes, 

contudo, só adquiriram proeminência – nos vários aspectos da mídia ou em publicações 

acadêmicas – a partir do fim da década de 1990, quando o mundo virtual Everquest (Sony, 

1999) já possuía centenas de milhares de usuários (TAYLOR, 2006), além de uma 

equivalência economicamente representativa entre sua moeda ficcional e o dólar americano 

(CASTRONOVA, 2005).  

Compartilhado inicialmente por jovens brancos de classe média, prioritariamente do 

sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 25 anos e cursando o ensino superior 
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(ROBINSON, 2007), o fenômeno dos mundos virtuais cresceu rapidamente, passando por 

transformações de ordem tanto social quanto em seus aspectos técnicos (KRZYWINSKA, 

2009; MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009), de modo que o cenário atual 

demonstra um crescimento populacional notório que traduz práticas sociais não apenas 

provenientes da interação face a face (GOFFMAN, 1959; ARGYLE, 1976; ARGYLE e 

TROWER, 1981), mas também de outras plataformas comunicacionais dependentes das 

tecnologias telemáticas, como chats e fóruns (REID, 1991, 1995; TURKLE, 1997; RIBEIRO, 

2003) para ambientes nos quais a figura do jogo (HUIZINGA, 1950; CAILLOIS, 1961) se 

mostra como variável proeminente para o estudo dos processos de interação social. 

Mundos virtuais, em face de sua descendência direta dos video games (KLASTRUP, 

2003), encerram uma série de variáveis que complexificam o processo de interação tal qual 

descrito pela perspectiva simbólico-interacionista (BLUMER, 1969), das quais talvez a mais 

importante seja o fato de que ao estabelecer a atividade de interação para com o mundo – e 

aqui nos referimos tanto enquanto (1) ambiente interacional quanto (2) mundo ficcional em si 

– o jogador necessariamente se depara com outros jogadores – cujas atitudes são 

imprevisíveis e que transformam o domínio informacional da tela em uma extensão do 

contexto social offline que acaba por conter padrões de interação e comportamento 

identificáveis (FALCÃO e RIBEIRO, 2009) e que tornam a experiência de um usuário de tais 

ambientes heterogênea. 

Em face de tais questões, portanto, partimos agora para uma investigação mais 

rigorosa sobre os aspectos que não só configuram, mas que se desenvolvem a partir do 

contato dos indivíduos para com essas estruturas interacionais e propícias para a experiência 

do jogo. Abordaremos os aspectos inerentes à produção de tais ambientes, buscando, 

inicialmente, uma definição instrumental que possa ser operacionalizada, para em seguida nos 

debruçarmos sobre questões relacionadas aos aspectos de mundo de tais estruturas. No 

segundo momento, trabalharemos no intuito de preencher lacunas teóricas referentes a 

questões que dizem respeito aos processos interacionais – estabelecendo bases comparativas 

para poder elaborar uma análise de tais processos, quando submetidos ao ambiente escolhido. 

 

3.1 Por uma Genealogia dos Mundos Virtuais 

 

A franquia Warcraft foi lançada pela Blizzard em 1994 com o jogo Warcraft: Orcs & 

Humans, que se localizava narrativamente em um cenário de fantasia medieval, e dava origem 

a várias seqüências que atravessariam os anos 1990 e 2000, seguindo sempre a tradição de sua 
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primeira edição, concentradas, cada uma das continuações, no gênero dos jogos de 

estratégia78. 

Jenkins (2006, p. 114) identifica a prática de trabalhar mundos imaginários como uma 

das grandes mudanças no modo como a indústria midiática pós-1970 lida com a produção de 

bens simbólicos apoiados sobre a lógica da narrativa. Tal prática foi adotada pela Blizzard 

após o último de seus jogos de estratégia relacionados à franquia, Warcraft 3: The Frozen 

Throne, e a narrativa, que até então era um mero recorte da história de um mundo ficcional, 

passou a ser trabalhada em diversos suportes – como literatura tradicional, na imagem de 

trilogias; e na figura do próprio ambiente virtual –, dando focos diferentes aos mais diversos 

aspectos da mesma. 

Com o lançamento do ambiente multiusuário, então, a complexidade da simulação 

instaurada pelos jogos de estratégia da série foi diminuída – ao invés de controlar exércitos 

lutando contra outros exércitos, o jogador passou a controlar apenas um personagem (seu 

avatar), e passou a interagir com outras pessoas, através de seus avatares, incutindo, assim, 

uma lógica de organização social ao ambiente que não existia anteriormente. 

O MMORPG World of Warcraft, ou WoW, hoje conta, segundo sua empresa 

produtora, a Blizzard Entertainment, com mais de onze milhões de jogadores por todo o 

mundo. A ele, duas características são inerentes: (1) um complexo sistema de regras figura 

por baixo de toda a jogabilidade, regido por matemática e que passa despercebido pela 

maioria dos jogadores, e (2). uma linha narrativa extensa e complexa que embasa o jogo no 

que diz respeito ao roteiro. 

No intuito, portanto, de tornar sólido o entendimento do modo pelo qual se estrutura o 

MMORPG escolhido, ressaltando as questões suscitadas pelo aspecto de mundo a ele 

concedido, precisamos compreender o contexto midiático dentro do qual ele se insere – em 

sendo portador das características explicadas acima, é necessário que pratiquemos um 

exercício de mapeamento estrutural, verificando como tal construção se introduz perante toda 

uma ecologia midiática, bem como com que outros bens simbólicos ela dialoga. 

MMORPGs, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, são jogos eletrônicos 

onde o jogador vivencia um mundo projetado de maneira massiva – com outros milhares de 

jogadores ao mesmo tempo – e que  incorpora características de um RPG, como a evolução do 

personagem e a necessidade de superar certos desafios, mas sem ter propriamente um 

objetivo, ou um final para sua narrativa. Para o pesquisador americano Edward Castronova, 

                                                 
78 Jogos onde o jogador controla exércitos inteiros, construindo cidades e tentando derrotar outros exércitos. 
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MMORPGs são “lugares onde milhares de usuários interagem uns com os outros sob as 

máscaras de personagens de video games, de forma persistente: muitas horas por dia, todo dia, 

durante todo o ano” (CASTRONOVA, 2005, p. 1)79.  

A evolução de tais ambientes é fruto da hibridização entre a (1) prática do RPG80, 

desenvolvida na década de 1970, a (2) ascensão da indústria dos jogos eletrônicos, 

especialmente com relação à produção de títulos voltados para a fantasia e ficção científica   e 

a (3) capacidade de um computador se comunicar com outro, graças ao desenvolvimento das 

tecnologias telemáticas. É importante perceber que os três pontos citados como sendo os 

principais no processo de desenvolvimento do fenômeno dos MMORPGs se apresentam 

também de forma cronológica, e que é possível detectar questões que estão associadas a esse 

processo, que nos ajudam a compreender não só o estado da arte atual do fenômeno, mas 

também a entender como as questões levantadas dialogam diretamente com a hipótese que 

sustenta esta dissertação.  

Tais práticas de hibridização citadas acima são responsáveis pela criação, ainda na 

década de 1980, do primeiro produto que combina os três elementos, que faz convergir o 

RPG, o ethos do jogo eletrônico – e aqui evocamos a figura da teoria do apparatgeist (KATZ 

e AAKHUS, 2002), para sugerir que o próprio contato entre indivíduos e jogos ajuda na 

formação desse ethos ao qual nos referimos – e o advento da computação telemática, que 

permite a comunicação entre computadores.  

Adentraremos, a partir de agora, questões de ordem genealógica relativas aos 

MMORPGs, no intuito de vislumbrar como as estruturas de ficção interativa contidas nesses – 

e que estão profundamente enraizadas na idéia do faz de conta traduzida pela categoria de 

mimicry de Roger Caillois (1961) – dialogam não somente para com o contexto cultural 

estabelecido, mas para com as estruturas comportamentais legíveis em tal panorama. 

 

3.1.1 Da Formação dos Mundos Imaginários 

 
Retrocedendo é que podemos compreender de forma mais detalhada o fenômeno dos 

MMORPGs, já que as raízes da criação dos MUDs se encontram nos RPGs e as próprias 

raízes da criação do RPG se encontram nos mundos de fantasia literária de autores como J. R. 

                                                 
79 Livre tradução: “Places where thousands of users interact with one another in the guise of video game 
characters, on a persistent basis: many hours a day, every day, all year around”. 
80 RPG é a sigla para Role-Playing Games; são jogos onde jogadores escolhem personagens para interpretar, sob 
um controle limitado de um jogador especial chamado de ‘mestre’ (ou narrador), numa narrativa que pode ter 
sido montada previamente ou pode ser improvisada. 
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R. Tolkien, autor da trilogia O Senhor dos Anéis, ou C. S. Lewis, autor das Crônicas de 

Nárnia.  

O pesquisador sueco Daniel Pargman (2003) elaborou um mapeamento da relação dos 

indivíduos com o que ele chama de mundos imaginários, construindo uma estrutura de 

classificação que é funcional para o decorrer desta dissertação. Com base na pesquisa de 

campo realizada no intuito da construção de sua tese de doutoramento, entrevistando 

justamente mestres e administradores de vários MUDs, ele pôde perceber que além do óbvio 

interesse pela informática – os administradores freqüentemente eram programadores – essas 

pessoas também compartilhavam uma outra série de interesses, como pelos role-playing 

games, ou pela vertente conhecida como live action role-playing games, onde os jogadores se 

fantasiam dos personagens e os interpretam, como em um teatro; além de serem leitores, 

freqüentemente ávidos, de literatura de fantasia, ou ficção científica. 

A idéia de mundo trabalhada por Pargman (2003) remete à discussão iniciada no 

capítulo dois, sobre os aspectos ficcionais envolvidos em um jogo.  O exercício de Pargman 

(2003) permite que sejam identificados padrões – que vão acabar por constituir expectativas 

comportamentais, relacionadas aos papéis sociais desempenhados pelos seus entrevistados. 

Tais expectativas, nesse sentido, funcionam na orientação cognitiva de todo o ambiente em 

questão – trabalhando na criação do que Goffman (1974) chama de enquadramento, um viés 

que direciona as práticas tanto de consumo quanto de comportamento – que pode, por 

exemplo, incorrer na criação de estereótipos (YZERBYT et al, 1997) comumente associados 

com seus devidos contextos. O pesquisador sueco (PARGMAN, 2003) sugere que, embora 

tais interesses pareçam distantes e independentes uns dos outros, o que eles têm em comum é 

que “todos eles (os interesses) constituem certos tipos de mundos imaginários e que esses 

atraem pessoas que têm fascinação e vontade de entender e controlar sistemas complexos que 

são lógicos e controláveis”81. Segundo ele,  

O termo ‘mundo imaginário’ aqui se refere a um mundo autônomo e 
freqüentemente cuidadosamente engendrado que é diferente do mundo normal 
no qual nós vivemos. Tal mundo tem uma lógica e uma "realidade" próprias, 
mas esta lógica e realidade são diferentes da vivida diariamente no nosso 
mundo (PARGMAN, 2003)82 

O termo mundo imaginário descende diretamente da idéia de termo mundo 

                                                 
81 Livre tradução: “They all constitute certain kinds of imaginary worlds and that these appeal to persons who 
bear a fascination and a will to understand and master complex systems that are logical and controllable”. 
82 Livre tradução: “The term ‘imaginary world’ here refers to an autonomous and often carefully crafted world 
that is different from the ordinary world that we live in. Such a world has a logic and “reality” of its own, but 
that logic and reality is different from the everyday lived-in world”.  
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secundário, cunhada pelo escritor J. R. R. Tolkien para se referir aos muitos mundos contidos 

em obras literárias. Segundo o autor inglês, um mundo secundário é um mundo criado por um 

autor e realizado em um livro (TOLKIEN, 1965). O intuito de Pargman (2003) ao substituir 

uma palavra pela outra – secundário por imaginário – é oferecer um escopo de significado 

mais amplo para o termo, possibilitando que outros tipos de mundo – eventualmente 

apresentados por possibilidades tecnológicas – possam ser incluídos na taxonomia por ele 

desenvolvida.  

Para o pesquisador (PARGMAN, 2003), os mundos imaginários vão se dividir, 

portanto, em três tipos – (1) mundos de texto, (2) mundos de fantasia compartilhada e (3) 

mundos de código. A própria abordagem de autores como Marie-Laure Ryan (2001) e Henry 

Jenkins (2006) sobre como a própria essência da narrativa e os modos pelos quais contamos 

histórias vêm sendo alterados graças aos dispositivos que hoje nos são possíveis, é um indício 

severo de como a comunicação entre as categorias apontadas pelo pesquisador sueco são, 

necessariamente, dialógicas – nunca estanques. Os diálogos entre os vários bens simbólicos 

presentes na ecologia midiática na qual se localizam os mundos imaginários garantem que 

cada categoria esteja sempre em contato direto com as outras – fato que será particularmente 

visível após a apresentação das mesmas.  

Daniel Pargman (2003) classifica, portanto, os mundos imaginários em (1) mundos de 

texto; (2) mundos de fantasia compartilhada; e (3) mundos de código. A primeira 

classificação diz respeito a mundos literários, basicamente, com a subseqüência sendo feita 

por jogos de RPG, fan fiction83 e, por fim, adentrando a esfera dos jogos eletrônicos.  

Dos mundos de texto, talvez o mais famoso seja justamente o criado por Tolkien. 

Quando alguém lê a trilogia O Senhor dos Anéis percebe imediatamente que o mundo é muito 

mais velho e complexo do que o próprio conto que os três tomos narram – um mundo que o 

autor passou as quatro décadas anteriores ao seu lançamento construindo, e que tem suas 

próprias línguas e mitos. Há uma lógica interna disposta pelos livros que contam a história de 

Arda – nome dado ao mundo pelo autor – que se mantém absolutamente fiel e controlável, 

tornando a experiência de imersão muito mais suave. Tal lógica interna é vital para a 

construção da realidade interna do mundo, e segundo Pargman (2003), vital para o interesse 

dos sujeitos naquele mundo imaginário em específico. O discurso de Pargman (2003), neste 

caso, ecoa o de Turkle (1984), que acredita que  

Um escritor de ficção científica pode postular máquinas do tempo, viagem 

                                                 
83 Obras de ficção relacionadas a um mundo imaginário específico, mas que são escritas sem a autorização 
oficial do autor ou da empresa de publishing do mesmo, dentro de uma lógica de colaboração e cultura de nicho. 
Para mais informações sobre o tema, ver Jenkins (1992) e Freire Filho (2007). 
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intergaláctica ou telepatia, mas não pode fazer isso arbitrariamente. [...] Você 
pode postular qualquer coisa, mas uma vez que as regras do sistema tenham 
sido definidas, é preciso aderir a elas escrupulosamente. Essas são as regras 
pra criar ‘mundos regidos’. Esses mundos são conhecidos para qualquer 
programador de computador, e agora estão sendo passados para o futuro como 
conhecimento cultural, para toda uma geração de crianças (1984, p. 81)84. 

 
 Mesmo se considerarmos o relato da pesquisadora americana como, de certa forma, 

anacrônico, já que se vão mais de vinte anos desde que seu livro The Second Self, a nós nos é 

possível visualizar como a questão da coerência interna, das regras do mundo, existem não só 

no contexto ficcional, pois não passam da simples transcrição de uma necessidade de 

estabilidade que todos nós, enquanto indivíduos, experimentamos. Mesmo nas manifestações 

do lúdico – ou do ludus, já que nos referimos a exemplos mais regrados, menos fluidos e 

livres – essa necessidade é latente: a regra de um jogo não é mudada toda vez que ele é jogado 

– e se ela o é, isso só é feito mediante negociação entre as partes. 

Em se tratando do objeto estudado nesta dissertação, a ocorrência desse princípio de 

coerência se encontra em dois níveis do que é chamado de persistência. A idéia de 

persistência – que será mais bem trabalhada à frente, quando da conceituação formal dos 

mundos virtuais – se relaciona com uma coerência experimentada pelo usuário/jogador tanto 

no quesito regras físicas e sociais do mundo, quanto com relação à narrativa que, muitas 

vezes, funciona como a espinha dorsal do entretenimento provido ao mundo. 

 Debruçamo-nos, em seguida, sobre a segunda categoria de mundos apontada por 

Pargman (2003). Os mundos de fantasia compartilhada consistem, para o autor, basicamente 

de RPGs – jogos de interpretação de papéis – que são publicados e comercializados por todo o 

mundo. Desses, o primeiro a ser lançado – e que ainda se mostra representativo, com relação 

ao mercado – foi Dungeons & Dragons, em 1974. Tanto este quanto muitos outros mundos de 

RPG são inspirados nos trabalhos de escritores como Tolkien, o que permite que tracemos sua 

origem e façamos uma relação entre estas tipologias de mundos, através de sua estrutura 

interna. Como Pargman bem pontua:  

As características de diferentes tipos de criaturas [...] e seu comportamento 
relacionado ao jogo, além de seus efeitos, são explicados com grande detalhe. 
O mesmo acontece para características do personagem e profissões. E saúde 
mental. E equipamento. E intervenção divina. E assim por diante. São a essas 

                                                 
84 Livre tradução: “A science-fiction writer is allowed to postulate time machines, intergalactic travel, or mental 
telepathy, but cannot do it arbitrarily. (…) You can postulate anything, but once the rules of the system have 
been defined they must be adhered to scrupulously. Such are the rules for creating ‘rule governed worlds’. They 
are known to every computer programmer and are now being passed on as cultural knowledge to a generation 
of children”. 
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exposições - contidas em maciços livros de regras - que o jogador se apega 
quando um jogo é comprado. O que é comprado é um "sistema de jogo", isto 
é, um sistema operacionalizado para como um mundo (de fantasia) funciona 
em detalhes (2003)85. 

 A citação acima permite que interpretemos, portanto, o consumo de tais mundos, em 

sua manifestação mais simples, como uma criação colaborativa. A narrativa construída, nesse 

caso, demanda a ação das partes – é interativa –, sendo elaborada em conjunto pelo mestre e 

pelos jogadores. O produto comercializado – o livro de RPG – contém detalhes para como o 

mundo funciona, mas não conta uma história. Ele oferece as ferramentas para que inúmeras 

histórias venham a ser contadas, a depender do relacionamento entre os jogadores – já que o 

mestre não deixa de ser um jogador em uma função especial.  

 Mesmo que o mundo seja oferecido como potência, portanto, a existência do mesmo 

enquanto atividade só se dá na fruição da categoria de jogo – no faz de conta inerente ao 

gameplay, na figura da categoria de mimicry, discutida no capítulo anterior. O modo, então, 

pelo qual os jogadores se relacionam com seus personagens e com a história contada pelo 

mestre ajuda a preencher lacunas deixadas propositalmente em aberto pelos designers do dado 

RPG.  

 O discurso de Pargman (2003) sobre mundos de fantasia compartilhada, contudo, 

ignora que, mesmo os mundos de texto86, passam por apropriações quando do processo de 

leitura, de recepção de suas mensagens. Não é nosso objetivo transformar este tópico em uma 

reflexão sobre estética da recepção – e sim simplesmente apontar que no momento em que o 

consumo se dá, um modo diferenciado de mundo de fantasia compartilhada se instaura. A 

construção da coerência desse mundo, de sua incompletude, de sua partida mínima (RYAN, 

1991), pode estimular os consumidores de tais bens a exercerem o papel não de audiência, 

mas de produtores, prática na qual se calca o fenômeno da fan fiction:  

Fan Fiction é o termo usado para denotar trabalhos que são inspirados por 
uma fonte em particular – geralmente referenciada como ‘o cânon’. A fonte 
pode ser qualquer coisa, desde um trabalho de literatura até series de TV, 
filmes, anime ou jogos eletrônicos. Em outras palavras, a fonte, ou cânon, 
provê ao escritor um universo particular, povoado com personagens 
particulares, mas o escritor possui uma grande liberdade para lidar com o 

                                                 
85 Livre tradução: “The characteristics of different types of creatures, [...], and their game-related behaviors and 
effects are laid out in great detail. The same is true for armor, weapons, magic spells and potions. The same is 
true for character traits and professions. And mental health. And equipment. And divine intervention. And so on. 
It is exactly such expositions – collected in thick rulebooks – which one gets hold of when a roleplaying game is 
bought. What is bought is a ”game system” i.e. an operationalized system for how a (fantasy) world works in 
detail” 
86 Ainda é importante pontuar: o entendimento de texto na expressão é o de artefato cultural portador de 
símbolos; e não o de linguagem verbal, simplesmente. 
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universo, combinando personagens de diferentes fontes ou mesmo situando os 
personagens em um universo contingente ou alternativo (EVANS, 2006, p. 
11)87. 

 Efetivamente, a separação deste tipo de ficção do mercado de ficção tradicional – e 

note-se que esta produção pode estar relacionada a qualquer medium em particular, variando 

simplesmente de nomenclatura: fan film para audiovisual; fan art para desenhos e quadrinhos; 

e assim por diante – se dá meramente na esfera de uma discussão bem cara ao campo da 

cibercultura: a discussão sobre o direito intelectual sobre obras. Jenkins (2006) aponta um 

exemplo do fenômeno discursando sobre como a empresa americana Warner Brothers tentou, 

em vão, conter o fluxo de ficções não-oficiais relacionadas à franquia Harry Potter, criada 

pela autora inglesa J. K. Rowling.  

 A terceira categoria criada por Pargman (2003) para descrever as categorias de 

mundos imaginários sai do domínio da interação face a face e se apropria da tecnologia – 

inicialmente dos aspectos audiovisuais, posteriormente dos aspectos telemáticos – para dar 

aos mundos imaginários uma dose de verossimilhança. Os mundos de códigos levam o corpo 

discursivo desta dissertação de volta ao universo da tecnologia digital, no qual nos deparamos, 

após a digressão sobre bens narrativos analógicos, com mundos de fantasia baseados em 

computadores: retornamos, portanto, às questões relacionadas ao MUD, que, nas palavras do 

próprio Pargman, poderia 

[P]ossivelmente, constituir um mundo imaginário cativante, pois ele nos 
mostra não só um, mas dois mundos imaginário sobrepostos, ao bel-prazer do 
jogador, ao mesmo tempo. O primeiro mundo é o mundo de fantasia de um 
romance ou de um jogo de RPG, com sua própria história e suas regras para 
como magia, monstros, morte e recompensas funcionam. O segundo mundo, 
nunca longe demais, é o mundo sobreposto do sistema computadorizado 
(2003)88. 

Pargman (2003) delineia, portanto, dois aspectos pelos quais os mundos de código 

passam a se fazer presentes em sua tipologia – nos quais ambos vêm a se relacionar de forma 

importante com a discussão anterior sobre o diálogo entre tais categorias. O (1) primeiro 

aspecto diz respeito à construção de um mundo persistente – no qual o usuário/jogador pode 

                                                 
87 Livre tradução: “'Fan fiction’ is the term used to denote written works which are inspired by a particular 
source – often referred to as ‘the canon’. The source may be anything from a work of literature, to TV series, 
movies, anime or computer games. In other words, the source or canon provides the writer with a particular 
universe, peopled with particular characters, but the writer has enormous freedom to play around with that 
universe, combining characters from different sources or even situating the characters in a contingent or 
Alternative Universe”. 
88 Livre tradução: “A MUD could possibly constitute a captivating imaginary world as is puts not just one, but 
two superimposed imaginary worlds at one’s disposal at the same time. The first world is the fantasy world of a 
novel or a roleplaying game with its own history and its own rules for how magic, monsters, death and rewards 
works. The second world never too far away is the underlying world of the computer system”. 
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entrar e sair e sempre lidará com o mesmo senso de história e geografia inerentes ao espaço 

construído. Este mesmo aspecto diz respeito ao ambiente de interação em questão – seja ele 

um MUD ou um MMORPG – possuir uma narrativa, geralmente voltada para a ficção 

científica ou para a fantasia medieval, que dá o tom da interação, inserindo o jogador em um 

contexto específico, construindo um enquadramento (GOFFMAN, 1974; FALCÃO, 2009) no 

qual se dá a interação. 

O (2) segundo aspecto diz respeito à natureza sistemática dos ambientes construídos 

no domínio do online. A construção de um ambiente de interação baseado em avatares 

gráficos – diferente da navegação via texto dos MUDs – lida com problemas que não são 

somente pertencentes à esfera da descrição de fenômenos extraordinários. Não só as 

características inerentes ao universo ficcional escolhido para embasar o mundo são traduzidas, 

como a presença de magia, ou tecnologia avançadíssima; cada uma das leis da física – como a 

gravidade, por exemplo – precisa ser programada, para que o ambiente adquira sua própria 

identidade espacial e cultural.   

As reflexões de Pargman (2003) trazem de volta a discussão sobre a natureza híbrida 

do jogo, entre regras e ficção (JUUL, 2005), exceto que, nesse caso, podemos enxergar 

nuances, que antes não eram visíveis porque as regras estavam meramente circunscritas à 

esfera do jogo como objeto, enquanto, neste caso, as regras podem se mostrar tanto (1) 

estruturalmente – dizendo respeito ao modo pelo qual existem ações que são, e que não são 

possíveis de se realizar no mundo – quanto (2) socialmente – em se tratando de regras 

desenhadas pelo contato entre indivíduos, que podem estar mutuamente em acordo ou 

reconhecer hierarquia entre eles. 

O ponto principal da reflexão é exatamente mostrar como o processo de apropriação 

dos bens tecnológicos por parte dos usuários funciona. Eximimo-nos de uma possível ilusão 

sobre a ação de tal apropriação como sendo inerente apenas ao domínio das tecnologias 

digitais – aceitamos que o fenômeno é antigo e perpassa precisamente toda tecnologia 

disponível para o usufruto. A argumentação, contudo, permanece, e ferramentas projetadas 

com base em uma tradição – no caso a tradição do entretenimento pela via do jogo – são 

apropriadas como ferramentas interacionais, de certa forma subvertendo o propósito para o 

qual foram criadas, mas por outro lado mantendo-se fiéis à idéia do filósofo holandês Johan 

Huizinga (1950) de que das formas mais livres do jogo é que eclodem os traços que 

efetivamente criam uma cultura. 

Essa apropriação nos leva exatamente a observar aspectos que embasam a hipótese 

que sustenta este trabalho – mesmo que a ocorrência desse processo de apropriação ofereça 
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aos usuários/jogadores a possibilidade de usar o ambiente, inicialmente projetado para o jogo, 

com fins meramente conversacionais, acreditamos que a ocorrência de tais aspectos ainda está 

subscrita à natureza do mundo virtual. 

Elaborando uma rápida digressão – já que a questão levantada no parágrafo anterior 

vai ser analisada mais cuidadosamente no próximo capítulo – a questão aqui é que os MUDs, 

geralmente, não consistiam exatamente em espaços que privilegiavam o relacionamento como 

fim, mas como meio para atingir fins específicos. Os jogadores, motivados por tais objetivos, 

eram recompensados numa lógica típica da práxis sistematizada do ludus (CAILLOIS, 1961). 

Com o passar do tempo, todavia, foram surgindo experiências, apoiadas sobre as 

possibilidades oferecidas pelo código de computador, cujo fim era simplesmente o encontro 

do anônimo, a interação entre pessoas que já conheciam, ou que viriam a se conhecer usando 

para isso o sistema criado.  

O fenômeno se deu de tal forma que logo o aspecto de jogo de tais ferramentas passou 

a ser arbitrário: sistemas de conversação foram desenvolvidos sem os entraves de um mundo 

voltado para o entretenimento em forma de jogo, onde os usuários podiam simplesmente fruir 

a companhia uns dos outros. Curiosamente, de modo semelhante aos jogos, esses espaços 

continuaram sendo chamado de MUDs. Turkle explica o equívoco: 

O termo ‘dungeon’ permaneceu na cultura da alta tecnologia para designar um 
lugar virtual. Assim, quando eram criados espaços virtuais que muitos 
utilizadores de computadores podiam partilhar e onde podiam colaborar uns 
com os outros, tais espaços eram incluídos na categoria de ‘Multi-User 
Dungeon’, ou MUDs, um novo tipo de realidade virtual social (TURKLE, 
1997, p. 266). 

Retornando à afirmação de Sherry Turkle (1997), o que se pode perceber, portanto, diz 

respeito à afirmação anterior sobre o diálogo intenso entre essas categorias: esses mundos 

imaginários compartilham de uma herança simbólica que não permite que eles possam ser 

visualizados como superpostos – mas sim como se cada um se apoiasse e dialogasse com os 

ouros, não só no momento de sua criação enquanto categoria, mas num movimento cultural 

que ajuda a dar forma e conteúdo aos produtos, nesse ponto da contemporaneidade. Daí a 

necessidade, dada essa comunicação intensa entre esses bens, de explicar as multifaces do 

conceito, no intuito de entender em que pontos eles se tocam, e, principalmente, vislumbrar 

que fenômenos esse movimento oferece para a análise deste campo dos estudos. 

 Esta dissertação se volta, neste momento, para o estudo de um tipo de mundo de 

código em especial – os mundos virtuais – categoria na qual estão contidos os MMORPGs, 
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cujas nuances precisam se fazer visíveis, para que as questões que dão sustento ao 

desenvolvimento deste trabalho sejam respondidas.  

 

3.1.2 Mundos Virtuais  

 
A década de 1990 viu a ascensão de um fenômeno que hoje, dificilmente, pode ser 

ignorado. Os mundos de fantasia que acompanham o homem através de narrativas desde 

tempos imemoriais encontraram gráficos sofisticados e um suporte tecnológico no qual 

podem vir a encantar não só pela construção do enredo e das histórias, mas também pelos 

aspectos visual e interacional – entre homem-máquina e homem-homem, através da máquina 

– hoje íntimos dessas estruturas que vêm sendo chamadas, por teóricos mundo afora 

(KLASTRUP, 2003; MALABY, 2006; entre outros), de ‘mundos virtuais’. Surgindo na 

Inglaterra, portanto, na forma de MUDs, a hibridização entre os mundos fantásticos da 

literatura e a hipermídia ganhou expressividade midiática na década de 1990, quando o game 

designer anglo-americano Richard Garriot liderou o time que desenvolveu Ultima Online 

(Origin Systems, 1997), inaugurando uma era dourada para o entretenimento via rede.  

O conceito de mundos virtuais se relaciona diretamente à idéia de mundos imaginários 

discutida acima, embora os primeiros possam ser entendidos mais como instância do que 

simplesmente sinônimo, dos segundos. Objetivamente, um mundo virtual é um ambiente 

simulado baseado na interação via computador, no qual usuários interagem – espacial e 

socialmente – através de seus avatares – representações do jogador, comumente 

antropomórficas. As estratégias de interação espacial ingame são programadas previamente, 

assim como uma parte das estratégias de interação social – os modos de comunicação, em 

especial via texto – embora no aspecto social, os projetistas de um mundo virtual só possam 

prever que estratégias de interação serão desenvolvidas; o fenômeno per se só pode ser 

endereçado se concebermos estratégias de apropriação.  

A estrutura de produção e funcionamento dos aspectos técnicos de um mundo virtual é 

especialmente relevante para a presente discussão: tais simulações, independente de seus 

papéis não-miméticos, seja mostrando-nos mundos fantásticos habitados por criaturas 

mitológicas ou distopias futuristas, procuram sempre buscar referências no mundo vivido para 

que haja plausibilidade em seu ambiente. Além disso, quando as regras de plausibilidade de 

nosso mundo vivido são quebradas, seja pela existência de magia ou elementos da ficção 

científica, isso é explicado com base na linha narrativa que dá suporte ao mundo, como foi 

apontado no capítulo anterior (JUUL, 2005).  



84 
 

É importante ainda pontuar que as características normalmente explicadas – o porquê 

de haver magia, ou de seres humanos voarem – são as que destoam de nossa interação para 

com o dia a dia. Seguindo a idéia do princípio da partida mínima, de Marie-Laure Ryan 

(2001), fenômenos adicionais como gravidade, topografia e dinâmicas de locomoção são 

tomados como de conhecimento a priori, para o usuário/jogador.  

 A comunicação entre os usuários/jogadores de mundos virtuais é estabelecida 

prioritariamente a partir de texto – ao fazer uso do advento do chat, muito da lógica 

estabelecida pelo uso da ferramenta se traduz para estes ambientes interacionais. Contudo, 

não é incomum encontrar grupos com objetivos específicos – como guildas89 em World of 

Warcraft, por exemplo – que se utilizam de recursos de comunicação falada para melhor 

coordenar seus esforços. Sendo, a questão dos mecanismos de comunicação empregados nos 

mundos virtuais, especialmente importante para esta dissertação, dedicaremos um tópico 

específico onde nuances relacionadas aos processos de comunicação estabelecidos no 

MMORPG WoW serão melhor descritas à frente. 

 A preocupação, portanto, se faz no sentido de estabelecer um marco teórico que dê 

conta do fenômeno dos mundos virtuais endereçando estas estruturas como o que elas são 

essencialmente: híbridos – que podem ser analisados mediante seus aspectos isolados, mas 

que não são simplesmente contrapartes combinadas. As dinâmicas estabelecidas em mundos 

virtuais – tanto as que concernem as relações jogador-ambiente quanto as que dizem respeito 

à interação entre jogadores, através do dispositivo técnico, podem ser analisadas à parte, por 

um viés – o que intenta compreender aspectos interacionais – ou por outro – o que pretende 

compreender padrões de jogabilidade e interação homem-máquina no ambiente de jogo. 

Todavia, em sua essência, mundos virtuais oferecem novos modos comportamentais que se 

desenvolvem com base na interação entre as partes hibridizadas, da mesma forma que a 

jogabilidade que se desenvolve é subvertida pela essência social massiva inerente a esses 

ambientes.  

Klastrup (2003) acredita que os estudos anteriores sobre mundos virtuais têm, por 

modus operandi, se aproximado de seus objetos por vieses singulares, que tendem, segundo a 

pesquisadora dinamarquesa, a desprezar características importantes de tais estruturas. 

Klastrup afirma que as perspectivas mais usadas são as que encaram os mundos virtuais 

como: (1) espaços sociais – análise de comunidades temáticas num suporte online; (2) 

                                                 
89 No contexto dos jogos eletrônicos, uma guilda – ou clã – é um grupo de jogadores se envolvem em jogos 
online juntos. Os objetivos de uma guilda podem variar desde ser um ambiente familiar, com um nível moderado 
de competição, até se envolver em torneios complexos e em um contexto de profissionalismo. 
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ambientes virtuais – que incorporam novos desafios de design, referindo-se principalmente às 

questões levantadas pelo fenômeno da interação entre homem e computador; (3) novas formas 

de jogo, ou (4) ambientes para interpretação de papéis. O propósito do trabalho da autora – e 

que se estende na própria argumentação deste trabalho – é precisamente perceber que tais 

mundos virtuais são híbridos, e que o trato científico necessário a eles deve endereçá-los 

como tal. 

O conceito chave no trabalho de Lisbeth Klastrup (2003) diz respeito, de forma 

prioritária, à criação de uma suposta experiência presencial num mundo virtual. Tendo como 

objetivo entender como se dão questões relacionadas à essência da subjetividade, e daí, de 

unicidade, de tal experiência, a autora procura isolar um fenômeno que deriva do uso 

recorrente de tais estruturas, e que se dá particularmente de um modo que ajuda a cristalizar o 

mundo virtual como espaço que guarda um potencial de interação que vai além da simples 

representação em mecanismos de comunicação escrita, como chatrooms, por exemplo.  

 Orientada, portanto, por questões como: (1) “Como você descreveria a experiência de 

‘estar lá’ ou a experiência de habitar o mundo virtual?”; (2) “O que cria essa experiência?” e 

(3) “Como podemos interpretar o que acontece quando você está lá dentro?”; Klastrup (2003) 

discursa, em seu trabalho, sobre a existência de uma essência de mundo – algo que tornaria o 

objeto mundo virtual em uma atividade ligada ao bem técnico. A essa essência de mundo, 

desenvolvida a partir de duas características – (1) a persistência do ambiente e (2) a 

recorrência do uso da estrutura pelo usuário/jogador – a pesquisadora dinamarquesa chamou 

de worldness.  

A experiência de worldness é o sentimento de presença e relacionamento para 
com o mundo virtual, que emerge como a soma de nossas expectativas 
acumuladas do gênero, nossa experiência em um sistema de criação de mundo 
particular (como o mundo nos é apresentado como uma ferramenta com a 
qual podemos lidar), a inter-relação entre agentes e formas existentes de 
interação no mundo (o mundo como jogo e espaço social), a experiência 
acumulada de "vida vivida" no mundo (interação em tempo) e a contínua 
representação de personagens persistentes no mundo (KLASTRUP, 2003, p. 
296)90. 

A pesquisadora dinamarquesa (KLASTRUP, 2003) aponta, ainda, que uma definição 

operacional para o que é exatamente um mundo virtual se apóia sobre o fato de que, via 

                                                 
90 Livre tradução: “The experience of “worldness” is the feeling of presence and engagement in the virtual 
world, which emerges as the sum of our cumulative genre expectations, our experience of a particular world 
system design (how the world is presented to us as a tool to play with), the interplay between agents and 
interaction forms available in the world (the world as game and social space), and the accumulated experience 
of “lived life” in the world (interaction –in-time) and the continuous performance of persistent characters in the 
world”. 
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simulação, em detrimento de narrativa, o mundo virtual se transforma em uma nova forma de 

texto cultural, caracterizada pelo fato de que tal texto é “lido” (usado, acessado) por vários 

usuários ao mesmo tempo. O paralelo que Klastrup utiliza para ilustrar a necessidade de 

construir esse conceito inerente à existência de um mundo virtual como experiência é o 

utilizado por teóricos da literatura para discutir a “literariedade” de um texto – se tal 

característica, necessariamente inerente a um texto, portanto, pode ser endereçada, parece ser 

plausível que usuários engajados na experiência recorrente em um desses ambientes 

experimentem um sentido de “mundidade”91 – um sentimento que explique o que caracteriza, 

efetivamente, um mundo virtual.  

A idéia de worldness, para Klastrup (2003), se afirma em dois níveis conectados, mas 

que podem ser observados de maneira distinta: o primeiro nível diz respeito ao (1) aspecto 

essencial de todo mundo virtual como mundo virtual – um sentido de imanência, propriedade 

estrutural nativa; enquanto o segundo diz respeito ao modo como o sentido de worldness 

ajuda a (2) definir as características de um mundo virtual em específico, sendo traduzido em 

uma propriedade emergente, percebida e experimentada por usuários do mundo.  

Com base na complexidade da idéia de worldness, e dadas as especificidades 

apontadas anteriormente, este trabalho, apoiado sobre as reflexões da pesquisadora 

dinamarquesa, assume a necessidade de uma definição instrumental que possa encapsular os 

vários aspectos desses ambientes online – uma definição que possa lidar com as seguintes 

questões: (1) descrever os vários gêneros de mundos virtuais – independente de o foco se dar 

no aspecto social ou no aspecto de jogo; (2) especificar o que distingue mundos virtuais de 

ambientes virtuais não-permanentes ou de amplitude de acesso restrita e de comunidades 

focadas primariamente na interação social, enfatizando ambos os aspectos de interação: 

usuário/usuário e usuário/mundo; (3) apontar o que distingue tais mundos virtuais de outros 

tipos de mundos imaginários, como mundos literários ou filmes – que não se configuram em 

ambientes habitáveis; e por fim, (4) enfatizar o fato de que o mundo virtual é um mundo 

compartilhado por múltiplos usuários, através de comunicação síncrona, e que por isso, os 

outros usuários também devem ser considerados como responsáveis pela produção de 

conteúdo no mesmo.  

A partir dessas premissas, portanto, este trabalho assume que a definição engendrada 

por Klastrup (2003) supre as necessidades de instrumentalidade aqui presentes:  

Um mundo virtual é uma representação online persistente que contém a 

                                                 
91 Neologismo proveniente da livre tradução do termo worldness, que também é inexistente na língua inglesa. 
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possibilidade de interação síncrona entre usuários e entre o usuário e mundo, 
dentro das regras de espaço desenvolvidas, como um universo navegável. 
"Mundos virtuais" são mundo nos quais você pode se mover, através de 
representações persistentes do usuário, contrastando com mundos 
representados tradicionais de ficção, que são mundos apresentados como 
habitados por pessoas reais, mas que não são exatamente habitáveis. Mundos 
virtuais são diferentes de outras formas de ambientes virtuais porque estes não 
podem ser imaginados em sua totalidade espacial (KLASTRUP, 2003, p. 
27)92.

 

 

Em se exemplificando a definição acima, salas de Chat não seriam consideradas 

mundos virtuais, porque sua dimensão espacial é limitada, e não navegável geograficamente, 

além de a interação para com os objetos do mundo é restrita à mudança dos tópicos e 

mensagens de boas vindas em uma sala específica. Jogos eletrônicos do gênero first person 

shooter (FPS) jogados em rede, comumente conhecidos como jogos de primeira-pessoa, como 

Counter Strike (Valve Software, 1999) também não o são, porque seus personagens não são 

persistentes; eles são reiniciados a cada sessão de jogo – são efêmeros.  

De posse, portanto, da idéia de worldness e de uma definição instrumental de mundos 

virtuais que supre tanto a necessidade aparente da análise de ambientes voltados meramente 

para os aspectos sociais quanto para os aspectos de jogo, Klastrup (2003) elenca alguns 

modos de apropriação da estrutura de um mundo, propondo uma estrutura de análise para 

mundos virtuais baseada no fluxo entre quatro tipos de experiência – que por sua vez, 

funcionam como variáveis no próprio processo de interação entre os usuários e jogadores, 

criando enquadramentos (GOFFMAN, 1974) para situações diversas. A interação entre os 

jogadores, para os fins simplesmente sociais ou para os fins de jogo, seria, portanto, 

condicionada à experiência do mundo pelo seu (1) aspecto ficcional – estrutura interpretativa, 

para a autora; (2) como adereço – prop – para interpretação de papéis; (3) como simulação – 

ou jogo – e finalmente, como (4) comunidade – o que ela chama de o mundo em tempo. 

O intuito é, portanto, mapear que tipos de funcionalidades se apresentam a partir do 

uso de um mundo virtual, e como o diálogo entre tais apropriações ajuda a criar, numa 

dinâmica apoiada sobre a sinergia entre tais forças, o sentimento de worldness. É importante 

pontuar que essas funcionalidades são muito mais potencialidades do que delimitações da 

experiência do jogador, de modo que elas podem, ou não, estar presentes em um dado recorte 

espaço-temporal de um mundo virtual específico. 
                                                 
92 Livre tradução: “A virtual world is a persistent online representation which contains the possibility of 
synchronous communication between users and between user and world within the framework of a space 
designed as a navigable universe. “Virtual worlds” are worlds, you can move in, through persistent 
representation(s) of the user, in contrast to the imagined worlds of non-digital fictions, which are worlds 
presented as inhabited, but are not actually inhabitable. Virtual worlds are different from other forms of virtual 
environments in that they cannot be imagined in their spatial totality”. 
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A (1) primeira das funcionalidades listadas pela pesquisadora dinamarquesa 

(KLASTRUP, 2003) diz respeito ao aspecto ficcional que figura em tais ambientes de 

interação (FALCÃO, 2009b) e em como a simples existência desse aspecto ficcional vai 

influenciar nas histórias contadas pelos próprios usuários, em momentos posteriores. A 

ocorrência dessa funcionalidade se apóia sobre um fenômeno que a autora dinamarquesa 

(KLASTRUP, 2009) chama de emergência da estória93, pois para ela, fenomenologicamente, 

não importa só a narrativa oferecida pelas empresas responsáveis pela publicação dos mundos 

virtuais, o eixo central, verticalizado, mas sim como essas histórias interagem com os atores 

sociais, e como tais atores vêm a transformar, adaptar e apropriar aquilo que, per se, é apenas 

proposto pelas produtoras. Esse sentimento, segundo Klastrup (2003), é que permite que os 

usuários partilhem de um senso de conhecimento – compartilhando lendas, cosmologias e 

histórias do mundo virtual que são fictícias, mas que precisaram da interação dos jogadores – 

usuários – para que acontecessem. 

Em seguida, nos deparamos com a funcionalidade da estrutura do mundo virtual como 

(2) adereço para a interpretação de papéis. Segundo Klastrup (2003), podemos considerar que 

o mundo virtual – o sistema que roda continuamente nos servidores, provendo regras as quais 

os programas clientes precisam respeitar para garantir a coexistência – é meramente um 

adereço, como o que especialistas usam para construir os cenários nos quais atores 

representam histórias no teatro. Quando interagindo para com esse adereço – ou quando do 

sentimento de presença nesse adereço – o usuário/jogador finge ser alguém diferente, que está 

em um lugar diferente, fazendo algo que proporciona um escape, ou ao menos uma alternativa 

à rotina cotidiana. Aqui se faz visível a essência da experiência advinda dos roleplaying 

games: por meio dessa funcionalidade do mundo como adereço, qualquer usuário/jogador 

pode ser o protagonista de suas próprias histórias – numa lógica de produção de conteúdo 

independente de direitos e produtoras – lógica esta típica da categoria dos mundos de fantasia 

compartilhada, como elencada por Daniel Pargman (2003) e discutida anteriormente.  

Importante pontuar que essa segunda funcionalidade dos mundos virtuais descrita por 

Klastrup (2003) demonstra exatamente uma característica que foi ressaltada anteriormente: 

alguns fenômenos culturais – nesse caso a emergência da produção independente de história, 

tendo como eixo temático um mundo de texto de grande adoração por uma platéia de fãs – 

fazem com que os eixos de categorização de Pargman (2003) se toquem, demonstrando como 

eles estão necessariamente inter-relacionados. Em um mundo virtual, qualquer 

                                                 
93 Esta característica será discutida logo mais à frente, na quarta categoria de funcionalidades criada pela autora 
(KLASTRUP, 2003).  
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usuário/jogador pode figurar de forma efetiva nas histórias de seus ídolos – sendo um aliado 

de Harry Potter94, um inimigo de Frodo95 ou mesmo um caçador de jedis96 – produzindo 

conteúdo, tanto meramente cognitivo, no caso da história contada, quanto em registro, no caso 

da produção de fan fiction e afins. 

 Essa produção de conteúdo, seja um conteúdo registrado materialmente ou apenas em 

histórias contadas de forma oral, se dá de forma significativa para aqueles que as influenciam, 

e gera agrupamentos ficcionais – micro-narrativas, por assim dizer – que estão 

necessariamente conectados ao eixo narrativo potencial do mundo, mas que não possuem 

conexões legais para com tal. São histórias produzidas por usuários que “apresentam uma 

diversificação potencial dos mundos possíveis dentro do universo de narrativa apresentado” 

(KLASTRUP, 2003, p. 283).  

Ambientes de representação online e jogos multiusuário demonstram que 
nossas ações podem ser dirigidas tanto espacial quanto socialmente, e que 
poderíamos imaginar modos pelos quais podemos encorajar os jogadores a 
executar certas ações, "jogo dirigido", as quais seriam, em retrospecto, 
definitivamente o que Marie-Laure Ryan, se apoiando sobre Labov, define 
como "contável" (ou seja, material para estórias), por causa da tensão ou do 
drama que esses eventos geram (KLASTRUP, 2003, p. 283)97. 

Dessa relação entre o universo de narrativa potencial e a apropriação dos 

usuários/jogadores, nasce um comportamento que envolve uma comunicação entre os 

aspectos online e offline do mundo virtual – uma dinâmica que se organiza em textos 

tangentes ao mundo virtual – textos que Mia Consalvo (2007) vai chamar de paratextos – e 

que funciona de forma a manter usuários/jogadores, mesmo fora da situação de jogo, falando 

sobre o ambiente de jogo – dando o enquadramento da experiência, influenciando em como o 

mundo virtual é consumido.  

Nos aproximamos, portanto, da terceira funcionalidade proposta por Lisbeth Klastrup 

(2003) que ajuda a enquadrar experiências de usuários em mundos virtuais; para ela, a 

experiência descrita anteriormente, uma experiência de interpretação, de atuação consciente 

remete diretamente à idéia da paidia, de brincadeira sem fins maiores, à medida que a noção 

                                                 
94 Protagonista da série de livros de autoria da inglesa J. K. Rowling. Mais informações em 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_potter. 
95 Um dos protagonistas da trilogia O Senhor dos Anéis, escrita pelo autor britânico J. R. R. Tolkien. Mais 
informações em http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_rings. 
96 Protagonistas da série de filmes de ficção científica Star Wars, escrita e dirigida pelo diretor americano George 
Lucas. Mais informações em http://en.wikipedia.org/wiki/Star_wars. 
97 Livre tradução: “Online performances and multi-user games demonstrate that our actions can be directed both 
spatially and socially, and we could imagine ways in which to encourage players to perform certain actions, 
“directed play”, which would in retrospect definitely be what Marie-Laure Ryan (Ryan, 1991), building on 
Labov, defines as "tellable" (i.e. story material), because of the tension or drama they give rise to”. 
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de ludus é coberta por outra instância do mundo virtual: a interação para com o sistema, com 

as regras externas do jogo, que governam posses e a dinâmica da recompensa. 

É necessário adentrar o assunto com um nível de detalhe que nos permita enxergar 

nuances mesmo dentro de um eixo que aparentemente é único – a interação entre usuários e 

regras. Factualmente, há dois tipos de interação com as regras: (a) uma delas determina 

necessariamente como se ‘ganha’ ou ‘perde’ dentro do sistema de jogo; contudo, existem (b) 

regras que são inerentes ao ambiente e que às vezes passam despercebidas. Ao passo de que 

às vezes um jogador experimenta o desejo de burlar uma regra de evolução, pertencentes ao 

primeiro tipo citado, editando seu personagem através de programas chamados de cheaters – 

ou trapaceiros, em português – existem regras, pertencentes à segunda categoria, que não 

podem ser burladas desse modo: transporte, gravidade, física em geral. São precisamente estes 

elementos que definem propriamente o ambiente do jogo como simulação.  

É observando esta cisão entre as estruturas pelas quais usuários jogadores se 

relacionam com as regras que se encontra uma cisão dentro da própria essência dos mundos 

virtuais. MMORPGs, por exemplo, são ambientes que possuem um controle forte e orientado 

da estrutura de evolução – e que geralmente são voltados para o jogo, com temáticas voltadas 

para a fantasia ou ficção científica; enquanto os mundos virtuais voltados para a prática 

interacional se preocupam mais em oferecer ao usuário/jogador possibilidades máximas de 

customização de sua representação e do espaço ocupado. Para traçar esta diferenciação, nos 

utilizamos não dos mecanismos de apropriação e uso de usuários/jogadores, mas sim das 

intenções das empresas que publicam os mundos virtuais. Um MMORPG como World of 

Warcraft, por exemplo, não tem como finalidade a experiência meramente social; é um 

ambiente dedicado ao jogo em conjunto, de forma colaborativa. Essa característica 

obviamente não exclui a possibilidade de que este ambiente venha a ser usado meramente 

com um fim interacional, mas é importante perceber que não é o intuito declarado de seus 

produtores.  

Na experiência do (3) mundo como simulação (AARSETH, 1997; FRASCA, 2003), 

portanto, que se dá precisamente nessa interação entre usuário/jogador e o sistema de regras, 

podemos vislumbrar uma relação que, de certa forma, anula a funcionalidade anterior, voltada 

para a interpretação, para o roleplaying. Como foi proposto anteriormente, no decorrer da 

pesquisa que levou ao desenvolvimento desta dissertação (FERREIRA e FALCÃO, 2009), o 

argumento desenvolvido quando da aproximação à relação entre usuário e regras não se dá de 

forma a excluir completamente os aspectos da imersão narrativa, mas de acordo com 

processos de gradação, que em diversos momentos, mantém a narrativa – e as questões de 
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interpretação e produção textual – em segundo plano. Tal relação é, portanto, visível através 

de nuances que são montadas de acordo com as decisões da equipe de design do jogo.  

A primeira dessas nuances se apóia sobre um sistema de missões específicas, 

conhecidas como quests, no universo in-game, e que são normalmente compostas por um 

roteiro de lugares aos quais o personagem precisa viajar e atividades a se realizar, geralmente 

com um objetivo maior – uma recompensa em dinheiro ou um item valioso, por exemplo. 

Quests dão, a um mundo virtual, um senso de repetição e de evolução, fazendo, geralmente, 

uma ponte entre o sistema de regras e o mundo ficcional imbuído no ambiente específico.  

Subscrita a essa primeira nuance, podemos ainda delinear uma segunda, que se baseia 

na percepção de que um personagem pode evoluir; esta evolução mostra que, em certa 

medida, pode-se discursar sobre uma essência de competição (agôn), de superioridade – 

mesmo que esta se apresente de forma temporária – e que, sendo assim, pode-se falar de 

vitória. De fato, essa experiência está muito associada ao acúmulo de capital social – seja pelo 

acúmulo do capital econômico in-game, ou pela superioridade, pela desenvoltura ou 

conhecimento do mundo virtual – transformado efetivamente em reputação, numa dinâmica 

muito semelhante à enfocada por Recuero (2009) no estudo do fluxo de capital em redes 

sociais. 

Os modos pelos quais um mundo virtual pode influenciar na experiência de seus 

usuários, segundo Klastrup (2003), portanto, findam quando se explana o fato de que um dado 

mundo virtual provê não só um palco para personagens, mas também o faz para aqueles que 

os controlam. A noção da pesquisadora americana de (4) mundo em tempo é exatamente a 

estrutura que favorece a convivência de usuários e jogadores através da estrutura do jogo.  

Para Klastrup (2003), a idéia é que experimentar um mundo virtual de forma 

recorrente possibilita a experiência de uma série de eventos que estão casualmente 

interconectados – o que por si só, para a autora, representa uma aproximação ao conceito de 

narrativa. Tais eventos – compartilhados por outras pessoas – dão vazão ao que ela chama de 

emergência da estória do mundo como um lugar efetivamente vivido e que pode, 

subseqüentemente, se transformar em uma narrativa arrebatadora. Para a autora, essa 

qualidade de experiência do mundo abre possibilidades para que a experiência do mundo se 

torne um container de espaços sociais múltiplos, com comunidades acessíveis e outras 

inicialmente inacessíveis.  

Na figura 2, portanto, podemos observar um diagrama de como se comportam as 

estruturas de apropriação, chamadas por Klastrup (2003) de funcionalidades de um mundo 

vitual. Do lado esquerdo, o que podemos vislumbrar é precisamente o aparato técnico 
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potencial de um mundo virtual – o ambiente, emulado via software, produzido e 

disponibilizado por empresas comercialmente estabelecidas. Do lado direito, podemos 

vislumbrar as estruturas de apropriação, enquanto finalmente, o mundo virtual se encontra na 

convergência das duas colunas, em uma fina linha que combina o processo de produção e de 

consumo de tais estruturas. 

 

 

Figura 2: Estruturas de Apropriação de Mundos Virtuais por seus Usuários 

 O tratamento oferecido para que lidemos com as apropriações referentes ao uso dos 

mundos virtuais enseja a presença, novamente, de uma ocorrência de polissemia característica 

não só às estratégias de uso de tais ambientes, mas também relativa ao termo utilizado para 

endereçar tais artefatos tecnológicos. Antes de prosseguir na articulação entre mundos virtuais 

e estruturas interacionais, é necessário que engendremos uma digressão que possa nos 

oferecer um foco mais apurado dos conceitos com os quais nos dispomos a trabalhar, 

recortando melhor o universo de estudo escolhido. 

 

3.1.3 Breve Digressão sobre o Tratamento Acadêmico dos Mundos Virtuais 

 
 A discussão anterior sobre mundos possui o invariável objetivo de tanto caracterizar 

de maneira genealógica o objeto pesquisado nesta dissertação quanto localizá-lo de forma 

acadêmica em meio ao pensamento sendo discutido. É de nosso interesse, contudo, antes de 

continuar a discussão que nos levará pelos aspectos específicos de World of Warcraft e pelas 

nuances dos aspectos de interação nesse ambiente, estabelecer uma digressão que nos auxilie 



93 
 

a localizar o problema dentro das idéias consideradas como a tônica atual das teorias da 

cibercultura. 

 Uma metáfora, às vezes configura um método extremamente eficaz de aproximação a 

um problema, proporcionando uma visão do fenômeno sem que necessariamente a descrição 

precise ser efetivamente aprofundada. Eventualmente, contudo, uma metáfora acaba por 

simplificar o problema demasiadamente, às vezes prejudicando o entendimento do mesmo. 

Em se tratando deste trabalho, o próprio objeto é alvo de um questionamento que muitas 

vezes é pertinente, e que não obstante, recebeu pouco suporte acadêmico, agravando o 

entendimento apropriado dos mundos virtuais, que muitas vezes são referenciados como 

contrapartes distintas, complementares a um suposto ‘mundo real’.  

 Em se abordando a literatura especializada em mundos virtuais, o tratamento dado 

pelo viés comparativo – muitas vezes comparando MMORPGs a cidades (TAYLOR, 2006), 

países (CASTRONOVA, 2005), ou mesmo ao mundo (e.g. CASTRONOVA, 2005; 

LASTOWKA & HUNTER, 2004) – é especialmente comum e possui o mero objetivo de 

endereçar a escala e a complexidade desses sistemas – além da característica simulacional 

inerente a eles. Vili Lehdonvirta (2008) critica fortemente este tipo de entendimento, 

argumentando que, efetivamente, embora as comparações sejam dignas e tenham uma 

funcionalidade própria, elas levam a um “entendimento não acurado” (LEHDONVIRTA, 

2008) das estruturas estudadas.  

 Lehdonvirta (2008) acredita que o principal motivo pelo qual tal estabelecimento 

dicotômico é o fato de o entendimento utilizado para se decodificar detalhes sobre mundos 

virtuais estar enraizado na noção clássica de círculo mágico, discutida no capítulo anterior. 

Como, na verdade, o entendimento do conceito se dá, comumente, de forma binária, é 

absolutamente comum que a idéia de mundos separados seja cada vez mais aceita. É 

importante pontuar que a visão, contudo, não é universal – e Lehdonvirta (2008) não é o único 

a discordar dela. Juul (2008) e Taylor (2006) também são contrários à visão dicotômica 

citada.  

Imaginar que podemos segregar estas coisas – o jogo e o não-jogo [...], o 
virtual e o real – não apenas é um entendimento errôneo de nosso 
relacionamento para com a tecnologia, mas de nosso relacionamento para com 
a cultura (TAYLOR, 2006, p. 153)98. 

 

                                                 
98 Livre tradução: “To imagine we can segregate these things – game and non-game, (…) virtual and real – not 
only misunderstands our relationship with technology, but our relationship with culture”. 
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Outro motivo citado por Lehdonvirta (2008) para que o entendimento seja comumente 

dicotômico, quando em se falando sobre mundos virtuais, é o fato de que o discurso da década 

de 1990 com relação à aurora do ciberespaço ainda é absolutamente residual, em alguns 

campos – um discurso que surgia como efeito colateral da ficção científica cyberpunk da 

década de 1980 e que acusava o surgimento de outro mundo.  

No discurso da Internet, o uso de termos como "na vida real" e "ciberespaço" 
ilustra um pensamento onde a comunicação mediada pelas redes é concebida 
como uma atividade em espaços distintos e separados das questões do "espaço 
da carne". Uma expressão muito explícita e influente deste pensamento é a 
Declaração de Independência do Ciberespaço de John Perry Barlow. A 
essência do manifesto de Barlow é a de que um mundo novo está emergindo 
na Internet, e que este mundo é bem distinto do mundo velho. A palavra 
"mundo" é repetida no texto treze vezes (LEHDONVIRTA, 2008)99. 

Cabe, portanto, apontar que este entendimento, embora importante na 

contextualização da própria contemporaneidade, apresenta, hoje, em especial quando 

confrontado com as teorias mais recentes sobre os aspectos interacionais entre homem e 

tecnologia, um anacronismo latente que compromete o entendimento não só do estudo dos 

mundos virtuais, mas da própria cibercultura, uma vez que guia o entendimento do 

relacionamento entre Internet e construções sociais. Esta dissertação, contudo, se exime deste 

entendimento, assumindo, de fato, que mundos virtuais, apesar de serem portadores de um 

paradigma espacial sofisticado, possuindo sua própria geografia e noções de espaço, devem 

ser interpretados como uma extensão do contexto social offline, onde o usuário/jogador possui 

mais liberdade para construir suas relações sociais e de identidade (FALCÃO e RIBEIRO, 

2009), mas não se separa completamente de sua experiência prévia. 

Talvez o mais veemente defensor do discurso de escapismo seja Edward Castronova 

(2005, 2007), que assume, em seu livro intitulado Exodus to the Virtual Worlds (2007) que o 

uso dos mundos virtuais vai, numa primeira fase, atrair pessoas para um mundo paralelo onde 

qualquer feito é possível, e onde uma nova ordem será construída – e que quando o número de 

usuários desses mundos for de centenas de milhões, fatos acontecidos no mundo vão, 

portanto, interferir em como as coisas se dão “no mundo real”: 

Os cidadãos expressarão uma insatisfação crescente para com os governos do 

                                                 
99 Livre tradução: “In Internet discourse, use of terms such as “IRL” and “cyberspace” illustrates thinking 
where network mediated communication is conceptualised as activity and space distinct and separate from the 
affairs of the “meatspace”. A very explicit and influential expression of this thinking is John Perry Barlow’s A 
Declaration of the Independence of Cyberspace. The essence of Barlow’s manifesto is that a new world is 
emerging on the Internet, and that it is quite distinct from the old one. The word “world” is repeated in the text 
thirteen times”. 
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mundo real. Os governos do mundo real precisarão responder provendo boas 
razões para a diferença entre os mundos, ou adaptando suas políticas de 
acordo. A última resposta vai ser a única resposta possível, em muitos casos, 
claro, já que não podemos estalar os dedos e adaptar o mundo real ao mundo 
virtual (CASTRONOVA, 2007, p. 138)100. 

 A relação entre identidades offline e online tem sido de interesse dos pesquisadores em 

ciências sociais e ciências sociais aplicadas já há algum tempo (TURKLE, 1997; RIBEIRO, 

2003; YEE, 2007, entre outros), e por mais que o campo se mostre frutífero, não parece ser o 

caso assumir que mundos paralelos se construam, de modo que seja possível construir uma 

identidade absolutamente independente da antiga quando em se interagindo com a mediação 

pelas tecnologias telemáticas. Nick Yee (2007), por exemplo, demonstrou em sua tese de 

doutoramento que a própria idéia de expectativas e confirmação comportamental é válida 

também em ambientes online – e mesmo estudos mais voltados para a área da biologia e 

neurociência (CAUDLE et al, 2009) apontam que quando da tomada de decisões em mundos 

virtuais, nosso cérebro processa dados de forma indistinta: o self virtual e o real seriam um só 

construto. 

 Esta é uma característica – a de que aparentemente não existem fronteiras operacionais 

entre mundo real e mundo virtual – deliberadamente ignorada por Castronova (2005, 2007) 

quando da concepção de suas idéias acerca da pesquisa nesses ambientes online. Embora o 

trabalho do autor seja de extrema importância quando, por exemplo, do entendimento das 

relações entre câmbios financeiros e modelos de negócios de venda de bens virtuais – modelo 

hoje adotado pelas grandes aplicações em mídias sociais, como o Farmville, jogo para a 

plataforma social Facebook (FALCÃO et al, 2009) – há que se mensurar o peso de suas 

afirmações sobre o uso de mundos virtuais como objetos de pesquisa.  

Até agora, não foi possível assumir que toda a sociedade pudesse ser um 
objeto de pesquisa [...] pois, embora possamos acreditar teoricamente, 
historicamente e etnograficamente que a sociedade opera de uma certa forma, 
e embora possamos ter experimentos em pequena escala que dão apoio às 
nossas crenças, geralmente não foi possível observar sociedades inteiras sob 
condições controladas. Agora, contudo, com o advento da tecnologia dos 
mundos sintéticos, é de fato possível replicar sociedades inteiras e permitir 
que estas operem em paralelo (CASTRONOVA, 2006, p. 163)101. 

                                                 
100 Livre tradução: “Citizens will express increasing dissatisfaction with real-world governments. Real-world 
governments must respond by either providing good reasons for the difference in the worlds, or by amending 
policy accordingly. The former response will be the only answer available in many cases, of course, since we 
cannot snap our finges and conform the real world to a virtual world”. 
101 Livre tradução: “Until now, it has not been possible to take all of society as a research object [...] Thus, 
although we might believe theoretically, historically, and ethnographically that society operates a certain way, 
and we might have small-scale experiments that support our beliefs, it has generally not been possible to observe 
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Embora seja possível contar com uma série de funcionalidades apoiadas precisamente 

nas características técnicas e nos modos de apropriação pelos usuários de tais ambientes, 

como pontua coerentemente Bainbridge (2007), considerar que mundos virtuais possam ser 

isolados do contato para com a sociedade e que práticas sociais do mundo vivido não vão ser 

transportadas – ou, em sendo indulgentes para com o discurso do pesquisador americano, 

herdadas – de um ambiente para o outro, é uma proposição de importância severa, e de 

confiabilidade duvidosa (LEHDONVIRTA, 2008)  

Há dois motivos principais pelos quais esta dissertação dialoga com o trabalho do 

pesquisador americano pelo viés da crítica. O primeiro dele diz respeito ao alinhamento do 

pensamento refletido neste trabalho com as teorias mais recentes do campo da cibercultura – 

teorias estas que postulam uma suposta transformação no modo pelo qual a sociedade se 

relaciona com os serviços propostos pela Internet, onde novos dispositivos tecnológicos – 

estes cada vez mais móveis e de uso cada vez mais diluído pela práxis cotidiana (TUTERS, 

2006) – fariam com que a informação digital provida pela rede se espalhasse de forma 

incontida pelo espaço urbano. Essa qualidade de prática seria absorvida pela sociedade em 

detrimento daquela onde o “se conectar à Internet” se estabeleceu quase que como um ritual, e 

a perenidade – tanto temporal quanto espacial – da conexão acabou por levar pensadores a 

considerar uma divisão historiográfica em fases, onde a primeira estaria associada à metáfora 

do “upload para o ciberespaço”, enquanto a segunda, e atual fase, caracterizaria um suposto 

“download do ciberespaço” (LEMOS, 2009), dando origem ao fenômeno da Internet das 

coisas (VAN KRANENBURG, 2008).  

O segundo motivo está relacionado ao alinhamento desta dissertação para com as 

teorias dos game studies, em especial com nosso entendimento da noção de Huizinga (1950) 

do círculo mágico. Como foi apontado, Lehdonvirta (2008) acredita que a causa de tal 

associação errônea, quando em se tratando de mundos virtuais é precisamente o fato de a 

maioria dos teóricos adotar a visão também dicotômica da idéia de círculo mágico, 

proveniente da leitura de teóricos como Salen e Zimmerman (2003). Como foi pontuado no 

capítulo anterior, nossa leitura da idéia de círculo mágico é diferenciada, assumindo que a 

idéia de jogo e não-jogo existem, mas que o diálogo entre elas duas se dá em gradações – e 

não em um relacionamento binário.  

A visão da estrutura gradativa das bordas do círculo mágico privilegia nosso 

posicionamento para com a suposta dicotomia real/virtual: as estruturas de jogo e de vida 

                                                                                                                                                         
whole societies under controlled conditions. Now however, with the advent of synthetic world technology, it is 
indeed possible to replicate entire societies and allow them to operate in parallel”.  
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cotidiana vão estar sempre se tocando – de modo que muito de nossos padrões 

comportamentais offline, como o próprio Lehdonvirta (2008) aponta, podem ser vistos quando 

de estudos tendo como objetos esses ambientes online. O diferencial é que no nosso 

entendimento – e que é descendente de um entendimento anterior, engendrado por Ribeiro 

(2003) em sua tese de doutorado – é de que o ambiente online, contendo ou não estruturas de 

jogo, vai se portar meramente como uma réplica de qualquer outro contexto social específico. 

Mediante tal posicionamento, é importante pontuar que por mais profundo que seja o estado 

de imersão em um desses ambientes, os scripts comportamentais que carregamos conosco 

permanecem invariavelmente em ação, mesmo que às vezes estes sejam sujeitos a 

transformações. 

A partir de agora, retornamos ao detalhamento do MMORPG World of Warcraft, nos 

debruçando em especial em como a estrutura de mundo se desenha para este ambiente em 

específico, e como tal estrutura acaba por modificar os processos interacionais lá 

estabelecidos.  

 

3.2 Experimentando Outro Contexto Social: O Mundo de Warcraft 

 

Como dito anteriormente, o MMORPG World of Warcraft conta com mais de onze 

milhões de jogadores por todo o mundo – entre lugares que possuem escritórios formais da 

Blizzard Entertainment, empresa responsável pela produção e distribuição do ambiente, como 

os Estados Unidos, a Europa e a Oceania, e lugares nos quais o ambiente é acessado sem o 

aval da companhia, por esta não manter um escritório local, ou seja, não poder oferecer 

suporte técnico aos jogadores, como no Brasil.  

Ao mundo virtual em questão, apontamos anteriormente duas características que se 

apresentam de forma essencial: (1) uma linha narrativa extensa e complexa, guiando o 

ambiente no que diz respeito ao roteiro de acontecimentos e ao potencial narrativo oferecido 

para apropriação; e (2) um complexo sistema de regras que figura por baixo de toda a 

jogabilidade, regido por simulações físicas e cálculos matemáticos, que na maioria dos 

momentos passa absolutamente despercebido pela maioria dos jogadores.  

Ainda há aqui uma terceira variável, que diz respeito não à estrutura do ambiente 

enquanto bem consumido, mas sim a uma abordagem mais técnica do problema: WoW 
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funciona como um programa Cliente-Servidor102, onde os usuários se distribuem em diversos 

reinos (realms). Cada um desses reinos dá sustento a um mundo em paralelo – logo, é 

possível ser dono de um avatar diferente em diferentes reinos: dez, especificamente, num 

limite instituído pela própria Blizzard; ou possuir vários avatares em um mesmo reino, desde 

que o total não exceda a quantia de 50.   

Sintetizando, e assim reduzindo em muito a complexidade narrativa do ambiente, duas 

facções (uma que teoricamente representaria ideais iluministas de razão e civilidade, a 

‘Aliança’, e outra que representaria aspectos mais voltados à essência bestial do homem, a 

‘Horda’) se digladiam por territórios e lutam contra inimigos que às vezes se mostram 

comuns. O cenário é típico das obras de fantasia medieval espalhadas pelos vários ambientes 

da mídia, buscando inspiração em obras como a trilogia O Senhor dos Anéis, do inglês J. R. 

R. Tolkien, mas dialoga ativamente com outras obras e idéias que permeiam o imaginário da 

cultura popular, como com a série de filmes Indiana Jones e com idéias da filosofia ocidental, 

como com a filosofia da técnica de Heidegger.  

Com o lançamento do ambiente multiusuário, então, a complexidade da simulação 

instaurada pelos jogos de estratégia da série foi diminuída – ao invés de controlar exércitos 

lutando contra outros exércitos, o jogador passou a controlar apenas um personagem – seu 

avatar – e esse personagem passou a interagir com algo além do computador: outras pessoas 

em outros avatares, incutindo, assim, uma lógica de organização social ao ambiente que não 

existia anteriormente. 

Com relação à estrutura de regras, cada avatar, no momento de sua criação, precisa 

escolher uma Classe à qual pertencerá – a classe de personagem escolhida determina, grosso 

modo, o papel que o usuário irá desempenhar quando reunido em um grupo, quando 

utilizando o avatar em questão103. Outro ponto que também é escolhido no momento da 

criação do personagem é a Raça, a raça é um atributo de cunho categorizador mais óbvio – 

um modo de enquadrar o avatar inicial e quase que instantaneamente, já que todas as raças do 

jogo carregam fortes traços da raça humana em seu desenho: todos são bípedes com a postura 

ereta, sua compleição física é semelhante no que diz respeito à organização dos membros e 

nas feições do rosto.  

Apenas detalhes menores – algumas raças possuem pele verde, azul, púrpura ou 

simplesmente presas grandes demais ou pêlos cobrindo completamente o corpo – são 

                                                 
102 Na informática, Sistemas Distribuídos geralmente se apresentam no formato Cliente-Servidor, onde o 
servidor porta as regras de co-existência entre os usuários, e os clientes fazem o processamento local e agem 
como interface para o jogador. 
103 Para uma lista completa das classes disponíveis, ver http://www.wowwiki.com/Class 
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realmente trabalhados no game design. É importante deixar claro que das dez raças que são 

oferecidas  para a escolha de um jogador, cinco o levarão para a facção da Aliança, enquanto 

as cinco restantes o levarão para a facção da Horda104, mantendo assim um equilíbrio de 

quantidade de escolhas105. 

World of Warcraft, então, se baseia na superação de objetivos propostos pela estrutura 

de regras que levarão o personagem a se tornar mais e mais poderoso com o decorrer de seu 

tempo de uso – os objetivos normalmente envolvem combater antagonistas (já que do ponto 

de vista narrativo o jogador é sempre o protagonista) controlados pelo computador – Non-

Player Characters106 – NPCs (também referenciados no jargão comum ao jogo pelo termo 

mobs, uma contração de mobile, ou mobile object).  

Alguns objetivos são desenhados pela estrutura de regras para só serem superáveis 

quando dois ou mais jogadores se reúnem em um grupo – e alguns são desenhados para 

grupos nos quais certos jogadores precisam ocupar certos papéis, um grupo que precisa de 

alguém que possa absorver muitos golpes do inimigo, que geralmente possui uma quantidade 

grande de pontos de vida107 (hit points) – tanks, no jargão –, alguém cujos golpes especiais 

sejam particularmente mortais, causando muito dano ao inimigo – dpsers – e por fim, alguém 

que possa restaurar os hit points de seus parceiros – healers. 

À relação entre jogadores – através de papéis exercidos pelos mesmos –, seria inerente 

a presença de um ethos. Lidaríamos, neste caso, com um fenômeno de formação de um 

caráter cultural e social firmemente atrelado ao ambiente de jogo, e que se desenvolveria 

precisamente por sua causa, imbricado ao aspecto técnico e levando em conta seu fator de 

apropriação.  

“Como se joga? Que hábitos se desenvolvem entre aqueles que jogam?” Estas 

perguntas requerem reflexões que, per se, não figuram no escopo temático desta dissertação, 

mas que tangenciam a idéia que aqui se desenvolve de que esse suposto ethos seria base para 

o desenvolvimento da idéia de uma (sub)cultura. A própria agregação de jogadores em torno 

de organizações com objetivos semelhantes já enseja a formação de grupos. Além disso, 

várias das características que podem ser vislumbradas nestes ambientes acabam por traçar 

limites, influenciando o processo de formação de grupos; características que podem, a 

                                                 
104 Uma descrição apurada destas características poderá ser vista no próximo capítulo, que detalha a estrutura 
interna do MMORPG. 
105 Para uma lista completa das raças disponíveis, ver http://www.wowwiki.com/Race 
106 Personagens controlados pelo computador, cuja amplitude interacional relativa ao jogador é limitada pelas 
opções programadas.  
107 Pontos que, usualmente nos videogames, medem a quantidade de dano que um personagem pode suportar 
antes de ‘morrer’. 
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princípio, parecer vãs, mas que acabam por ditar comportamentos, e assim sendo, gerar 

mecanismos de mediação. 

 Apesar do comum acordo dos aspectos da mídia brasileira108 em se referir aos mundos 

virtuais como simplesmente jogos – ou mais especificamente como games – tal terminologia, 

se analisada por uma lente de preciosismo – esta necessária ao trato científico – não se mostra 

adequada. Tal palavra, como também sua tradução (game / jogo) são, de certa forma, 

simplificadores da definição de um mundo virtual, primeiro ignorando (1) a característica de 

mundo projetada pelo ambiente, com regras próprias que funcionam tanto na esfera imanente 

(regras do mundo) como na esfera da apropriação (regras entre os jogadores); e 

posteriormente, (2) se observarmos um MMORPG de acordo com as funções que ele 

desempenha, esquecendo que tais ambientes, apesar de serem absolutamente dedicados a 

enaltecer os aspectos de jogo, podem ser usados também para comunicação ou para o 

vislumbre, como em um flanar por um parque de diversões (AARSETH, 2009). 

 É no centro desta última proposição, contudo, que se encontra o liame da 

argumentação relativa aos processos interacionais em WoW. Aarseth (2009), quando 

discutindo o mundo em World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) e suas práticas 

espaciais, evoca o discurso de Angela Ndalianis (2005) sobre os vários aspectos do 

entretenimento contemporâneo, e de como o espaço diegético, que anteriormente era apenas 

uma construção segura do outro lado da tela do cinema ou da televisão, se transporta para 

parques temáticos nos quais é possível vagar pelo mundo ficcional e vislumbrar maravilhas 

das quais apenas os efeitos especiais podiam dar conta. É, contudo, outra articulação de 

Ndalianis (2005) que interessa diretamente a Aarseth (2009):  

Formas do entretenimento, como jogos de computador, histórias em 
quadrinho, parques temáticos e programas de televisão se tornaram 
complexamente interconectados, refletindo os interesses de conglomerados 
multinacionais que possuem investimentos em inúmeras companhias de 
mídia. Uma forma de mídia amplia seriamente seus próprios espaços 
narrativos e espetáculos e aqueles das outras mídias também. Espaços 
narrativos tecem-se e ampliam-se uns aos outros, tanto que, às vezes, é 
complicado discutir uma forma da cultura popular sem se referir a outra 
(NDALIANIS, 2005, p. 157)109.  

                                                 
108 Tal ‘comum acordo’ pode ser vislumbrado quando da pesquisa do título ‘World of Warcraft’ (Blizzard, 
2004), por exemplo, nos maiores portais de notícias brasileiros, o G1 (http://www.g1.com.br) e o Folha Online 
(http://folha.uol.com.br). Quase todas as entradas resultantes da busca retornam matérias que se dirigem ao 
MMORPG simplesmente como jogo, ou game. Serpis (2009) comete o mesmo deslize – se pode ser chamado 
assim – no portal da Folha de São Paulo, por exemplo.   
109 Livre tradução: “Entertainment forms such as computer games, comic books, theme parks, and television 
shows have become complexly interwoven, reflecting the interests of multinational conglomerates that have 
investments in numerous media companies. One media form serially extends its own narrative spaces and 
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 O que Aarseth (2009) aponta em seu artigo diz respeito ao modo como Ndalianis 

(2005) enfoca os parques temáticos como ambientes nos quais se adentra a diegese – o autor 

norueguês utiliza de uma comparação para se referir às práticas espaciais desenvolvidas pelos 

jogadores em World of Warcraft. Se Ndalianis (2005) aponta os aspectos da franquia Jurassic 

Park (Spielberg, 1992) – o filme, o jogo The Lost World (Electronic Arts, 1997) e o parque 

temático localizado na Ilha da Aventura dos estúdios da Universal, localizado em Orlando, 

nos Estados Unidos da América – Aarseth se aproxima do problema por outro ângulo. Para o 

norueguês, o modo pelo qual as visitas se dão nos parques temáticos se aproxima exatamente 

do modo pelo qual o gameplay do MMORPG World of Warcraft se desenvolve.  

Isso acontece devido ao fato de que os jogadores não podem modificar efetivamente o 

mundo que se desenvolve sob seus pés – e se o fazem, entrando em combate e derrotando, 

portanto matando, um NPC, este em poucos momentos reaparece e o locus retorna ao seu 

estado inicial.  

Enquanto alguns MMOGs110 permitem que seus jogadores criem edifícios e 
governem cidadelas ou distritos, em Azeroth111 o jogador é um convidado 
fantasmagórico em uma superfície macia e desprovida de interesse, um 
estranho em uma terra estranha. A natureza da dinâmica do jogo pode ser 
comparada a um passeio em um parque temático, o paradigma Fordista do 
entretenimento de massa em linha de montagem no qual a Disney foi 
pioneira: 'Movam-se, por favor, mais monstros e vistas maravilhosas esperam 
por vocês nas próximas esquinas". As bestas que servem de transporte voador 
em suas trajetórias fixas lembram, mais que tudo, um elevador panorâmico ou 
um trem para visitantes, levando turistas ou trabalhadores para a próxima 
atração ou lugar de trabalho (AARSETH, 2009, p. 114, grifo nosso)112. 

Cabe aqui apontar que a parte grifada da citação do autor norueguês se apresenta como 

um interessante ponto de reflexão: por mais aberto e cheio de possibilidades que possa um 

MMORPG se apresentar – em especial World of Warcraft, que figura como o maior entre 

todos, nos dias de hoje – ainda assim tais possibilidades são subordinadas ao mundo de 

código (PARGMAN, 2003) criado pelos programadores e game designers responsáveis pela 

                                                                                                                                                         
spectacles and those of other media as well. Narrative spaces weave and extend into and from one another, so 
much so that, at times, it is difficult to discuss one form of popular culture without referring to another”. 
110 Massive Multiplayer Online Game: Jogo Multiusuário Massivo.  
111 Azeroth é o nome do mundo ficcional no qual se passa a narrativa que embasa o MMORPG World of 
Warcraft.  
112 Livre tradução: “While some MMOGs allow their players to create buildings and govern towns or districts, in 
Azeroth the player is a ghost-like guest on an uncaring, slick surface, a stranger in a strange land. The nature of 
the game dynamics can be compared to a theme park ride, the Fordist paradigm of assembly-line mass 
entertainment as pioneered by Disney: "Move along, please, more enjoyable monsters and sights await around 
the next corner." The flying transporter beasts on their fixed trajectories resemble most of all a scenic conveyor 
belt or a monorail train taking tourists or workers to the next attraction or work site”. 
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produção do mundo enquanto objeto simbólico – enquanto texto ergódico113 (AARSETH, 

1997).  

Todas estas características incidem na criação do ambiente no qual o processo de 

interação entre as partes será desenvolvido. E mesmo que não seja exatamente o foco desta 

dissertação, não deixa de ser valioso apontar aqui que a interação entre usuário e mundo 

também é fruto de – ou ao menos condicionada – por como este ambiente é montado. A 

construção, portanto, desta ambiência, entra em consonância com a idéia expressada 

anteriormente por Klastrup (2003) de que, a partir de certas estruturas preestabelecidas e 

incutidas em mundos virtuais, nossos padrões de jogo podem ser mapeados, e muitas vezes, 

previstos – ou dirigidos, no caso.  

A discussão acima remete diretamente ao conceito de enquadramento – do inglês 

framing – do sociólogo canadense Erving Goffman (1974), mas antes que possamos adentrar 

o conceito de forma mais detalhada, cabe explicar em como a idéia passa a dialogar com 

nosso aparato teórico. Resgatando a proposta que move o presente trabalho, argumentamos 

que a estrutura do jogo – representada nesta dissertação por nosso entendimento particular da 

noção de círculo mágico – vai incidir sobre os processos de comunicação em mundos virtuais, 

de certa forma mediando-os, orientando-os à essência do jogo. O principal modo pelo qual tal 

fenômeno se dá está intimamente relacionado com a fala anterior sobre interações dirigidas – 

e para compreender tal processo, é necessário que adentremos a esfera de um conceito muito 

caro ao estudo dos jogos eletrônicos, e que ganhou evidência especialmente no fim da década 

de 1990, com o Hamlet on the Holodeck, de Janet Murray (1997): o conceito de agência.  

 

3.2.1 Da Idéia de Agência e de sua Relação para com a Interação 

 

Como foi pontuado anteriormente, os jogos eletrônicos figuram como dispositivos que 

portam uma carga de informação reconhecida como força (inter) ativa no processo de 

produção de sentido desenvolvido pelo usuário/jogador no momento em que este experimenta 

a história contada – o cibertexto (AARSETH, 1997), na verdade, composto por regras e ficção 

(JUUL, 2005). É nesse sentido que podemos endereçar o processo de agência – força pela 

qual se exerce a vontade sobre o jogo – argumentando que embora seja possível fazer com 

que um personagem de World of Warcraft aja do modo como o jogador que o controla deseja, 

                                                 
113 Embora a palavra ‘ergódico’ não exista em português, utilizo-a como neologismo, sendo a tradução direta do 
termo ‘ergodic’ – apropriado das ciências exatas e utilizado por Espen Aarseth (1997) para referenciar o texto 
cujo esforço de leitura é não-trivial. A palavra descende das palavras gregas ergon, que significa ‘trabalho’, e 
hodos, que significa ‘caminho’. 
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a gama de ações que ele pode desempenhar está subordinada à gama de ações que o jogo – e 

que o contexto social online – permite que ele execute.  

Sendo assim, ao considerar os jogos eletrônicos como sendo dispositivos formados por 

uma relação entre ficção e regras, entendimento proveniente do trabalho de Juul (2005), e 

levando em conta tópicos específicos da estrutura do primeiro capítulo desta dissertação, que 

almejam um discernimento categórico melhorado do processo imersivo relativo aos video 

games, nossa intenção, neste ponto, é (1) demonstrar que o processo de agência, como é 

descrito por alguns autores (KRZYWINSKA, 2009; MURRAY, 1997), no que se refere aos 

MMORPGs, na verdade não é completo – consiste muito mais em uma ilusão de agência, e 

que tal ilusão pode assumir tanto o viés relativo às regras como o viés relativo à narrativa que 

serve como base para a criação do gameworld; e (2) apontar que tal agenciamento ficcional 

pode agir na formação de scripts comportamentais, sugerindo ações e atitudes que devem ser 

realizadas – tanto na esfera do gameplay quanto na esfera social (ou em uma ocasião que 

hibridize as duas) – pelo jogador. Ainda é válido postular que o próprio agenciamento voltado 

para as estruturas de regras também pode gerar comportamentos previsíveis – provenientes e 

geradores da idéia de jogo dirigido – mas como estes não necessariamente incidem sobre as 

estruturas de comunicação, foco deste estudo, eles acabam por sair do escopo de nosso 

interesse. 

É de nossa ciência, tendo sido discutido no capítulo anterior, que o componente 

diferenciador dos jogos eletrônicos com relação à mídia tradicionalmente representacional é a 

necessidade de interação – a necessidade de que o jogador aja, apertando botões e controlando 

manches para que haja uma progressão narrativa, para que a estória sendo contada possa se 

desenrolar. A diferença central, portanto, consiste no fato de que por fim, podemos estar no 

controle das ações do protagonista de um conto, decidindo o que será feito em seguida, e por 

quais caminhos o mesmo irá escolher seguir.    

Quando as coisas que fazemos trazem resultados tangíveis, experimentamos o 
segundo prazer característico dos ambientes eletrônicos – o sentido de 
agência. Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e 
ver os resultados de nossas decisões e escolhas. [...] Normalmente, não 
esperamos vivenciar a agência dentro de um ambiente narrativo (MURRAY, 
1997, p. 127). 

 Segundo Arlindo Machado (2007), um dos componentes particulares do processo de 

imersão nos videogames é o que os povos de língua inglesa chamam de agenciamento 

(agency) (MACHADO, 2007, p. 211), onde o interator experimenta a sensação de que suas 

decisões realmente influem no desenrolar dos eventos determinantes da narrativa. Em suma, 
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tais games clamam pela presença ativa do homem. O questionamento aqui deve ser feito com 

relação a esse processo de ‘atividade’ do jogador – quando da interação para com o texto, 

pode-se experimentar o sentimento de influência, de ação? 

 A rigor, a resposta é sim – como apontado por Arlindo Machado (2007), uma narrativa 

eletrônica necessita da interação, para que esta se desenrole. Mesmo nos casos mais simples, 

num fluxo de duas opções, uma das opções precisa ser escolhida para fazer com que o leitor 

tenha acesso a pontos específicos da história. Se olharmos através de uma lente mais ampla, 

contudo, podemos perceber que, não importa o quão aberta e cheio de possibilidades seja a 

dada narrativa, o jogo; esta vai sempre cair numa matriz de resultados que foi prevista pelos 

game designers. Quando isso não acontece – quando uma apropriação, ou um acidente de 

gameplay, do jogador revela um detalhe que não havia sido projetado – o jogo provavelmente 

experimenta um glitch, ou um bug. 

Na prática, o que ocorre é que o próprio jogo coloca obstáculos (em sua 
grande maioria, pouco críveis) para esta empreitada. O que equivaleria a uma 
situação pouquíssimo provável de ocorrer, estivesse o personagem no mundo 
real (que o jogo se propõe a simular). Desse modo, a suspensão da descrença 
fica prejudicada, levando o jogador a perceber seu personagem como uma 
“marionete” cujo destino já está estabelecido, quebrando seu agenciamento 
com aquele sistema (FERREIRA, 2008). 

A reflexão aqui presente nos leva a questionar qual a validade da idéia de agência, já 

que, na verdade, o que acontece está programado – projetado. Cabe apontar – e reforçar – que 

tal questão não se faz presente somente em jogos tradicionais single player, na qual o jogador 

experimenta a produção de sentido, grosso modo, pela simples relação construída entre leitor 

e (ciber)texto (FALCÃO, 2009b); mas também se estabelece de forma concisa na relação 

entre leitores e World of Warcraft, até sendo potencializada pela dinâmica pela qual o sistema 

de quests estabelece as ligações entre o jogador e o mundo.  

Parece ser possível comparar jogos single player, como Tomb Raider (Eidos 

Interactive, 1996), e massive multiplayers, como WoW, a gaiolas e viveiros para pássaros: 

enquanto no primeiro caso a liberdade de vôo (de agência, daí) é limitadíssima, ela ainda 

existe em uma escala pequeníssima; escala essa ampliada em muitas vezes no segundo caso, 

mas que embora seja até centenas de vezes maior, ainda não dá aos pássaros a capacidade de 

voar indefinidamente. De forma semelhante acontece o processo de agência nos mundos 

virtuais/MMORPGs: enquanto existem milhares de escolhas à mão e o jogador pode trabalhar 

em profissões secundárias, simplesmente conversar, buscar mais opções de montaria ou de 

animais de estimação, isso tudo ainda está subordinado a uma lógica estabelecida pelo game 
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design. É possível, portanto, falar de uma agência falsificada, ou limitada – ou como 

Krzywinska (2009) a chama, ilusória. 

Realizar quests dá ao jogador um sentido de que ele tem um papel na estória 
do mundo de jogo. Enquanto isto é importante porque alinhava o jogador à 
narrativa que comporta o jogo, é, também, uma forma de agência “ilusória”, 
porque é bastante óbvio para qualquer jogador que ele executa as mesmas 
tarefas já completadas por outros (KRZYWINSKA, 2009, p. 127)114. 

 Obviamente, o ambiente online dá vazão a tipos de apropriação que ficam por conta 

do jogador – segundo Janet Murray (1997, p. 145), um traço definidor da “cultura dos 

MUDs”, cultura da qual descendem diretamente os MMORPGs, é precisamente a 

engenhosidade pela qual os jogadores podem transformar – ainda que não materialmente – 

seu ambiente. A autora (p.145) fala de um estudante que, cansado de adentrar o MUD para 

matar dragões – objetivo primário daquele ambiente online – passou simplesmente a 

organizar festas, para as quais outros jogadores levavam seus banquetes, coletados 

previamente, e representavam seus personagens, garantindo a eles uma personalidade. Em 

World of Warcraft tais apropriações existem – servidores são separados por categorias, e 

existem aqueles nos quais a interpretação do personagem não só é possível como também 

recomendada.  

 Tal comportamento provê uma extensão ao sentido de agência, já que a interação 

entre jogadores pode vir a criar diversos tipos de narrativas pelas quais eles podem vir a 

interessar-se, mas de forma semelhante à explicação anterior, ações não projetadas no sistema 

são impossíveis de serem executadas. O combate, por exemplo, entre membros da mesma 

facção só pode ser realizado em circunstâncias especiais, o que acaba por limitar as 

possibilidades de desenvolvimento de histórias.  

Contudo, é possível perceber que a ilusão de agência se dá em vieses distintos – e que 

apropriações como a citada por Murray (1997), na verdade, funcionam no sentido de abrir 

mais brechas pelas quais podem as formas agenciais fluir livremente, até que estas encontrem 

outra tentativa de contenção por parte do sistema ao qual elas estão contidas. É importante 

apontar, aqui, que diferente de um sentido de receio às conseqüências, como o que existe no 

mundo offline, em um MMORPG são as premissas do sistema que limitam tais 

comportamentos. No dia-a-dia, em teoria nada nos impede de fazermos o que quisermos, mas 

para cada ação que tomamos, há conseqüências. Embora isso também seja verdade em um 
                                                 
114 Livre tradução: “Undertaking quests lends the player a sense that they are playing a role in the history of the 
gameworld. While this is important in stitching the player into the game’s overarching narrative, it is however a 
form of ‘illusory’’ agency because it is patently obvious to any player that they undertake the very same tasks 
already completed by others”. 
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MMORPG – que toda ação lida com uma conseqüência – algumas ações simplesmente não 

podem ser efetuadas pelo modo pelo qual o sistema de regras funciona. Mais uma vez, as 

decisões do game design condicionam o modo pelo qual os jogadores podem agir.  

A partir desse pensamento, podemos relativizar, portanto, o processo de agência em 

duas vertentes condizentes com a própria estrutura proposta para a representação dos jogos 

eletrônicos, dividindo o processo completo em micro-processos que, por sua vez, estão 

relacionados a um componente ou ao outro: um sentimento de ação voltado para o 

componente de regras e um sentimento de ação voltado para o componente narrativo. 

Trabalhando como extensão, portanto, do conceito, chamaremos a estes micro-processos de 

(1) agência operacional e (2) agência diegética, respectivamente.  

 No primeiro micro-processo, na (1) agência operacional, que diz respeito ao viés 

proveniente das regras de um jogo, nos concentraríamos em analisar a jogabilidade pura. 

Agência operacional, portanto, consiste no sentido de realização que ocorre a um jogador no 

momento em que sua interação para com a interface do jogo causa uma resposta direta no 

ambiente digital. No caso de World of Warcraft e da estrutura de progressão (JUUL, 2005) a 

qual o game design do MMORPG submete os jogadores, o sentido de agência operacional 

evoluiria de forma progressiva, de acordo com o ganho de níveis – um personagem no nível 

70 possui consideravelmente mais possibilidades de ação referentes à sua interface que um 

personagem de nível 7, por exemplo. Para ilustrar um jogo de emergência (JUUL, 2005), no 

qual as regras estão completamente previstas no momento em que o jogador adentra a 

atividade, consideremos Tetris (Alexei Pajitnov, 1984): o apertar de um botão para que uma 

das peças que caem seja girada é um exemplo claro de agência operacional.  

 No segundo caso, na (2) agência diegética – e aquele que mais diretamente nos 

interessa – consideraremos especificamente as ações que um jogador pode executar no intuito 

de desenvolver aspectos da narrativa do título em questão. Como se pode perceber, é 

praticamente impossível falar de agência diegética sem mencionar os mecanismos de 

operação da interface do jogo – o que remete à discussão de Juul (2005) sobre a superioridade 

fenomenológica dos aspectos técnico-sistemáticos das regras.  

 Especialmente, a agência diegética em World of Warcraft pode funcionar de dois 

modos diferenciados: o primeiro deles (1) diz respeito ao modo pelo qual o jogador evolui, 

fazendo escolhas e completando quests – que apesar de estarem intrinsecamente conectadas 

ao sistema de regras, possuem um forte background narrativo, que explica o fato de o jogador 

precisar entregar objetos em outras cidades ou passar horas combatendo NPCs no intuito de 

conseguir algum item em especial; esse tipo de agenciamento se concentra no 
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desenvolvimento de uma linha narrativa que leva progressivamente o jogador rumo ao fim do 

jogo – conta uma história de forma ligeiramente cronológica, já que um jogador pode ignorar 

uma, ou uma seqüência inteira de quests115.  

 O segundo modo pelo qual a agência diegética pode se realizar em World of Warcraft 

(2) diz respeito às estratégias de interpretação: modos pelos quais, após criar seus 

personagens, os jogadores podem atribuir a eles personalidades, e viver suas próprias estórias 

que podem ou não estar ligadas à narrativa oficial desenvolvida pela empresa que produz o 

jogo. Interpretação de personagens – ou role-play, termo usado universalmente para designar 

a prática – é, no caso dos MMORPGs, mais uma prática de apropriação do que uma prática 

inerente ao jogo. Segundo MacCallum-Stewart e Parsler (2009), um jogador que está 

conscientemente interpretando em WoW busca criar um personagem que transcende a 

mecânica do jogo e constrói uma realidade plausível e definida para si.  

Isso não quer dizer que o jogador viva a vida de seu personagem (embora 
alguns vivam), mas sim que eles dirigem as ações do personagem não como 
um jogador controlando o avatar de um jogo - mas sim como um autor 
escrevendo o script de seu protagonista (MACCALLUM-STEWART e 
PARSLER, 2009, p. 226)116. 

 Tal categoria do micro-processo de agência diegética, precisamente, é a que interessa 

diretamente a esta dissertação: como tal formação de scripts, proveniente de um contato do 

jogador para com a narrativa – ou, no caso, para com uma instância da narrativa que embasa o 

jogo – pode influenciar o comportamento do jogador para com o grupo, num ambiente como 

World of Warcraft? Mais que isso, como a idéia de que podemos limitar o potencial 

comportamental e de jogabilidade em um ambiente como o estudado influi no modo pelo qual 

a comunicação vai se estabelecer?  É necessário, para construir as respostas para estas 

perguntas, arquitetar uma última digressão bibliográfica que articulará o corpo teórico 

presente neste capítulo com idéias pertencentes à teoria dramatúrgica, que ajudarão a entender 

em que sentido a idéia de agência ilusória interfere para com os processos de comunicação 

estabelecidos via as ferramentas do ambiente.  

 

 
                                                 
115 Tais histórias podem ser somente tarefas que um jogador executa para uma comunidade, como a quest “Are 
we there, Yeti?”, na qual a idéia é usar um brinquedo para assustar NPCs na cidade de Everlook, na zona de 
Winterspring; ou podem fazer parte de complexas seqüências (conhecidas no jargão como chains) que denotam 
eventos representativos para o mundo ficcional de Azeroth, como na chain “Veteran of the Wrathgate”, que é 
um importante marco no desenvolvimento cronológico recente do MMORPG. 
116 Livre tradução: “This is not to say that the player lives their character’s life (though some do), but rather that 
they direct that character’s actions, not as a player controlling a game avatar, but rather like an author, 
scripting their protagonist”. 
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3.2.2 De Como o Mundo (de Warcraft) pode ser um Teatro 

 

O esforço de comparação entre os aspectos da realidade social como é experimentada e 

a construção dramática do teatro vem se mostrando como uma área frutífera para a 

investigação científica. Erving Goffman, sociólogo canadense radicado nos Estados Unidos, 

na década de 1950, ao publicar o livro The Presentation of Self in Everyday Life, cunhou o 

termo e definiu fronteiras para o que hoje é referenciado como Teoria Dramatúrgica (ou 

Sociologia Dramatúrgica) – tendo se inspirado, para tanto, no trabalho do teórico literário 

Kenneth Burke, que em 1945 propunha um aparato teórico-metodológico referenciado como 

‘Dramatismo’117: um método utilizado para o entendimento dos usos sociais da linguagem. 

O aparato sociológico proposto por Goffman (1959) tinha como intuito entender o modo 

pelo qual se dão as micro-relações sociais, as quais, para o sociólogo, podem ser 

compreendidas como atuações em um grande palco – daí a importância da famosa citação 

shakespeariana que ilustra o Globe Theater, em Londres: “Totus Mundus Agit Histrionem” 

(All the World is a Stage – O Mundo é um Palco), que se transformou em uma premissa da 

sociologia dramatúrgica: “O mundo não é, claro, um palco, mas os modos cruciais nos quais 

ele não o é não são facilmente especificáveis” (GOFFMAN, 1959, p. 72)118.  

A idéia central da obra mais importante de Goffman, o The Presentation of Self in 

Everyday Life, e que dá base à sociologia dramatúrgica é a de que a realidade social, formada 

a partir do processo de interação, pode ser explicada se confrontada diretamente com 

especificidades relativas ao modo como as representações de dramas se dão. Kivisto e 

Pittman, em sua revisão sobre a obra do sociólogo canadense, dão apoio à teoria 

desenvolvida: “em uma peça, atores tentam passar à audiência uma impressão particular do 

mundo à sua volta. Através do uso de diálogo scriptado, gestos, adereços, fantasias e etc., 

atores criam uma nova realidade para a audiência considerar” (KIVISTO e PITTMAN, 2007, 

p. 272)119. 

Contudo, mesmo que consideremos a contribuição de Goffman (1959) para o campo da 

sociologia e dos estudos da comunicação, é importante pontuar que o canadense não foi o 

único a fazer uma comparação direta entre o comportamento humano e as estruturas 

dramáticas. Brenda Laurel (1993), em seu livro Computers as Theatre, dá um passo à frente, 

                                                 
117 Dramatism, no original. 
118 Livre tradução: “All the world is not, of course, a stage, but the crucial ways in which it isn't are not easy to 
specify”. 
119 Livre tradução: “In a play, actors try to convey to an audience a particular impression of the world  round 
them. Through the use of scripted dialogue, gestures, props, costumes, and so on, actors create a new reality for 
the audience to consider”. 
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discursando não sobre os relacionamentos face a face de que Goffman fala, mas tentando 

encapsular toda a gama da interação mediada pelo computador.  

Publicado em 1993, e sob a crassa necessidade de uma atualização teórica, dada as 

mudanças no contexto social – e principalmente no uso do computador e das tecnologias 

telemáticas como vetores de interação – a autora oferece uma contribuição importante para o 

presente trabalho ao fazer sua análise estrutural da interação mediada e usar as categorias 

dramáticas aristotélicas. A categoria do Espetáculo (enactment) nos oferece um amplo ângulo 

de visão, principalmente pela diferenciação feita pela autora (LAUREL, 1993, p. 50): no 

drama, espetáculo é tudo aquilo que é visto – mas na atividade entre homem e computador, 

ele passa a ser simplesmente as dimensões sensórias da ação sendo representada: visual, 

auditiva e de cinestesia. A definição da categoria, para a autora, condiz perfeitamente com a 

argumentação assumida nesta dissertação: “Aristóteles definiu o espetáculo em termos da 

audiência, ao invés de fazê-lo referente aos atores” (1993, p. 51)120. 

 Interessante perceber que para o sociólogo canadense (GOFFMAN, 1959), a realidade, 

assim como a própria noção de self, é definida também em termos da audiência: um sujeito e 

o seu contexto social não se definiriam individualmente ou de forma unitária, mas de acordo 

com tudo aquilo – e com todo o intertexto, com toda a representação simbólica inerente – que 

estivesse ao seu redor.  

Este self por si só não deriva do seu dono, mas de todo o cenário de sua ação 
[...] este self é um produto de um cenário que se desenrola, e não a causa dele. 
O self, então, como um personagem representado, não é uma coisa orgânica 
com uma localização específica... (o indivíduo e seu corpo) meramente 
provêem o invólucro no qual algo de produção colaborativa vai se condensar 
por um tempo. E os meios para a produção e manutenção de selves não 
residem dentro desse invólucro (GOFFMAN, 1959, p. 252)121. 

Dada, então, a importância da interação e do ambiente social na formação tanto do 

comportamento quanto da própria essência do sujeito, o ambiente no qual a interação se dá, 

portanto, e onde se constrói o contexto social, é sempre uma variável de extrema importância 

em tal estudo. É necessário apontar que, embora a obra mais representativa de Goffman seja o 

The Presentation of Self in Everyday Life, o conceito chave usado para investigar os mundos 

virtuais – o de scripts – foi cunhado em seu Frame Analysis (1974).  

                                                 
120 Livre tradução: “Aristotle defined the enactment in terms of audience rather than the actors”.  
121 Livre tradução: “This self itself does not derive from its possessor, but from the whole scene of his action . . . 
this self is a product of a scene that comes off, and not a cause of it. The self, then, as a performed character, is 
not an organic thing that has specific location . . . [the individual and his body] merely provide the peg on which 
something of collaborative manufacture will be hung for a time. And the means for producing and maintaining 
selves do not reside inside the peg”. 
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Para demonstrar com um exemplo bastante frutífero como a agência diegética se dá na 

interação entre jogadores, devemos nos debruçar sobre o conceito de script, para perceber 

como este se dá e de que forma ele dialoga com os elementos da retórica da fantasia e sugere, 

portanto, comportamentos. Schechner (1988) acredita que os scripts, na verdade, não 

necessariamente implicam em ações exatas – melhor que isso, eles sugerem apenas códigos 

de conduta – tipos de ações que devem ser utilizadas. Scripts são nada mais que o “código 

básico de um evento” – eles consistem em instruções de ações: o que agir, quando agir, como 

agir, que rituais executar em certo evento; um casamento, por exemplo. 

Além do conceito de scripts – seqüências pré-determinadas de ações que definem uma 

situação bem conhecida do falante, e que podem ser agrupadas em um esquema (schemata) – 

o Frame Analysis (GOFFMAN, 1974) oferece o próprio conceito de frame; anteriormente 

utilizado por Bateson (1972) para explicar os modos de negociação com os quais os 

interlocutores podem negociar os níveis de abstração com o qual uma mensagem deve ser 

compreendida. O conceito é retrabalhado por Goffman (1974) no sentido em que um frame 

determina não só como uma mensagem deve ser entendida – mas que tipo de mensagens 

podem ser esperadas em uma interação. Assim, estruturas de expectativa se formam, para o 

sociólogo canadense (GOFFMAN, 1974), em qualquer que seja a interação face a face 

introduzindo frames que organizam o discurso e orientam a situação interacional.  

Em uma transposição para o campo dos game studies, a sociologia de Goffman foi 

utilizada por Klastrup (2003) para explicar como se dão os frames de representação em 

mundos virtuais. Para a autora, sempre que adentramos um mundo virtual, tomamos o papel 

de atores, prontos para trabalhar em uma representação de nós mesmos que pode estar mais 

ou menos de acordo com nossa personalidade offline. Tal proposição se assemelha ao que 

Goffman (1959) acredita: podemos considerar, fazendo a articulação aparentemente simples 

entre o pensamento do sociólogo canadense e da pesquisadora dinamarquesa, que o adentrar 

em um mundo virtual pode ser considerado o simples adentrar um novo contexto social – 

onde seremos arrebatados pela convivência com novas platéias, teremos a capacidade de 

desenvolver novos personagens e de construir novas representações.  

 Os elementos de retórica associados ao gênero da fantasia medieval, contudo, agem 

como delimitadores simbólicos do contexto social quando da entrada de um jogador no 

MMORPG World of Warcraft. Dessa forma, ao adentrar o mundo, o jogador, através da 

estrutura de framing social como sugerida por Bateson (1972), no que concerne à recepção de 

mensagens e à metacomunicação – idéia discutida no capítulo anterior; e por Goffman (1974), 

na criação de cascatas de expectativas – tanto meramente comunicacionais (podendo fluir do 
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jogo ou dos jogadores, do objeto ou da atividade) quanto sociais – se adapta à realidade social 

experimentada, sabendo que tipo de representações podem ser – ou não – engendradas. 

“Representamos de forma diferente, também, em um mundo virtual, dependendo do cenário 

social e cultural específicos nos quais nos encontramos situados” (KLASTRUP, 2003, p 

196)122. 

 Acreditamos, portanto, que tais elementos da estrutura ficcional de WoW – que, de 

acordo com Krzywinska (2009, p. 124), combinam elementos de enredo da mitologia clássica, 

recentes frutos de hibridismo entre as formas clássicas do mito e as estruturas da retórica da 

fantasia e formas derivadas da cultura popular e dos video games – trabalham no sentido de 

fortemente influenciar o contexto social, limitando, assim, a quantidade de ações que podem 

ser desenvolvidas por um personagem quando da interpretação do papel escolhido para 

este123.  

Em caminhando rumo ao terceiro e último capítulo desta dissertação, detalharemos, a 

partir de agora, os mecanismos de comunicação via texto disponíveis no MMORPG World of 

Warcraft, categorizando características particulares de acordo com uma estrutura criada para 

melhor entender as particularidades de cada modo comunicacional observado.  

  

                                                 
122 Livre tradução: “We perform differently, also in a virtual world, depending on the specific cultural and social 
setting that we find ourselves situated in”.  
123 Percebamos, contudo, que os elementos encapsulados pelo discurso ficcional do jogo não são poucos – eles 
permeiam vários momentos culturais e dialogam com várias subculturas: a raça dos gnomos, por exemplo, é 
dada à experimentação com tecnologia, se aproximando dos ideais da ficção steampunk; enquanto a raça dos 
draenei, dada sua origem e chegada no mundo de Azeroth (na ocorrência da queda de seu cruzador espacial – 
Exodar) dialoga muito fortemente com aspectos da ficção científica. Essa quantidade de elementos dá vazão a 
inúmeras formas de apropriação e agência diegética, quando do diálogo dos jogadores. 
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4 Aspectos Estruturais e Comunicacionais de World of 
Warcraft 
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Nossa incursão pela bibliografia que delineia os aspectos estruturais e sociais 

presentes nos mundos virtuais permite, portanto, que adentremos o último capítulo desta 

dissertação de posse de referências que nos ajudarão a entender em que medida a estrutura do 

jogo, representada aqui pela visão diferenciada da noção clássica de círculo mágico, através 

do processo de agência, media a conversação em World of Warcraft. 

É facilmente perceptível o fato de que a comunicação estabelecida entre pares e que 

diz respeito a um universo de jogabilidade pode ser estabelecida através de vários veículos. 

Usuários podem conversar sobre o jogo de forma síncrona e assíncrona usando mecanismos 

como o correio eletrônico, programas de instant messaging – como o Windows Live 

Messenger, da Microsoft ou o Google Talk, da Google – e mesmo fazê-lo através de fóruns 

espalhados pela Web, como o próprio fórum oficial do MMORPG124, mantido pela Blizzard, e 

frequentado por milhões dos jogadores associados.  

Como endereçar, portanto, a problemática desenvolvida em um desses ambientes, 

quando podemos lidar com um número enorme de regiões de frente e fundo (GOFFMAN, 

1959; RIBEIRO, 2003) quando tratando de uma extensão do contexto social offline para o 

contexto social online? Especialmente, é necessário que consideremos o MMORPG como um 

aparato técnico que apenas adiciona complexidade ao já complexo estudo das interações 

sociais pertinentes à esfera das teorias da cibercultura. Que esfera da comunicação, que 

potencialidade técnica escolher efetivamente para realização de nossa coleta de dados e 

análise, quando os mecanismos que são dedicados à temática de World of Warcraft são 

inúmeros? 

O pensamento de Mia Consalvo (2007) é de importância crucial nesta decisão, e ajuda 

a justificar o fato de nos concentrarmos efetivamente apenas na comunicação estabelecida no 

ambiente, e não naquela que é estabelecida em um contexto externo mas que concerne ao 

ambiente. A pesquisadora americana (CONSALVO, 2007) é veemente, quando tratando da 

localização de um ambiente, de um bem simbólico qualquer, em meio às estruturas culturais: 

para ela, um jogo nunca acontece num espaço puro – ele dialoga necessariamente com uma 

outra coleção de símbolos espalhados pela cultura.  

A intenção em tal proposição é mostrar que a atividade do jogar, que podemos 

entender como a ocorrência das representações mais sistematizadas de uma essência lúdica, e 

traduzida pela noção de ludus (CAILLOIS, 1961), sempre vai estar relacionada com outras 

informações contextuais: seja por meio das regras, do espaço físico, do sistema de 

                                                 
124 Disponível em http://forums.worldofwarcraft.com/ 
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apropriações ou, no caso proposto por esta dissertação, com a lógica dos MMORPGS e com 

toda a representação simbólica que estes carregam consigo. Importante pontuar que, quando 

endereçamos uma suposta lógica inerente aos MMORPGs, nos apoiamos não só na própria 

Mia Consalvo (2007), como também em outra quantidade de autores (TAYLOR, 2006; 

CASTRONOVA, 2005; KLASTRUP, 2003; KRZYWINSKA, 2009; entre outros) que 

desenvolvem os conceitos de tais ambientes como portadores de representações críveis do 

espaço, remetendo à idéia de topos, como também de fluxos legítimos de informação cultural, 

referenciando a noção de ethos. 

Contudo, para a pesquisadora americana (CONSALVO, 2007), há graus na relação do 

bem simbólico para com outras miríades de símbolos espalhados pela cultura. Mesmo que o 

diálogo entre texto e leitor necessariamente aconteça, o consumo de um bem – esse central à 

experiência, por assim dizer – vem atrelado ao consumo de outros bens relacionados que 

intensificam a dada experiência. Revistas, tutoriais, sites especializados e a opinião de outros 

jogadores funcionariam como paratextos (CONSALVO, 2007; GENETTE, 1997), que 

trabalhariam como enquadramentos prévios para ajudar no consumo de certos bens. Um jogo, 

portanto, dialogaria diretamente com todo esse corpo de “comunicações e artefatos” 

(CONSALVO, 2007), que, para a pesquisadora não estariam necessariamente à margem, mas 

seriam centrais, “dando o tom” da experiência.  

  Cientes, de toda a estrutura que se desenha em torno do consumo de World of 

Warcraft, nos alinhamos com a proposição de Mia Consalvo (2007), de que todo esse corpo 

paratextual trabalha no sentido de criar enquadramentos (GOFFMAN, 1974) que, de certa 

forma, condicionam a experiência do MMO. Contudo, é importante pontuar que o modo pelo 

qual o pensamento da pesquisadora americana (CONSALVO, 2007) auxilia na escolha do 

dispositivo comunicacional selecionado para servir de ambiente propício à incursão, coleta e 

análise de dados, é exatamente por apontar que embora esteja presente durante todo o 

processo pelo qual a interação entre o usuário/jogador e produto, o conteúdo paratextual se 

apresenta de forma tangencial – central à experiência, mas nunca ao produto em si. Mediante 

tais pontuações que escolhemos nos concentrar nos processos comunicacionais estabelecidos 

unicamente no ambiente do MMORPG.  

Embora o próprio MMORPG tenha sido descrito e discutido no que diz respeito à sua 

estrutura ambiental no capítulo anterior, uma apresentação de viés mais técnico é necessária 

aqui, no intuito de prover subsídio para o entendimento do aparato através do qual se dão os 

processos interacionais dentro do ambiente. Ciente, portanto, desta preocupação, este capítulo 
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se divide em três seções que possuem objetivos muito específicos ligados diretamente à 

operacionalização do trabalho.  

Sua (1) primeira seção descreve em detalhes o sistema de comunicação usado no 

MMO da Blizzard, atentando não só para suas possibilidades técnicas, mas também para 

como os usuários se apropriam do que lhes é oferecido; a (2) segunda seção se debruça sobre 

uma digressão relativa ao aparato metodológico utilizado para fazer a coleta de dados no 

ambiente, preocupando-se em prover tanto um background teórico, com viés de levantamento 

bibliográfico, do método escolhido, quanto descrever de que forma ele foi aplicado, e como se 

deu efetivamente a fase de coleta de dados. Por fim, a (3) terceira seção consiste precisamente 

na análise elaborada, a partir das bases teórico-metodológicas estabelecidas na dissertação, 

dos dados coletados previamente em incursões ao mundo virtual.  

 

4.1 Aspectos Técnico-Estruturais de World of Warcraft 

 

Mesmo mediante toda a descrição estabelecida no capítulo anterior de vários aspectos 

de jogabilidade e da narrativa de World of Warcraft, os aspectos mais técnicos referentes ao 

ambiente ainda precisam ser esclarecidos, para que haja completa compreensão do aparato 

técnico sobre o qual esta dissertação escolheu se debruçar.  

O primeiro pré-requisito para que se possa participar no MMORPG World of Warcraft 

é a criação de uma conta no site oficial do ambiente125 – no qual ao usuário/jogador são 

oferecidas duas opções distintas: (a) criar a conta e comprar uma chave que permita o uso do 

mundo virtual; ou (b) experimentar o chamado trial period, período no qual o usuário pode 

adentrar o jogo tolhido por uma série de limitações com relação aos vários aspectos do mundo 

– evolução e ferramentas de comunicação, principalmente126. Como as contas trial, 

eventualmente, atingem um limite, os usuários/jogadores são levados a convertê-las em contas 

full, que começam, então, a pagar mensalidades. 

Uma vez criada a conta, o usuário/jogador é instruído a fazer o download do software, 

se a chave de uso não foi comprada presencialmente – CDs com o software cliente são 

vendidos com a chave – e pode começar a jogar, pagando uma taxa mensal pelo uso do 

MMO127. Após esse passo, o usuário jogador está apto a instalar e adentrar o gameworld 

(AARSETH, 2009) de World of Warcraft. O primeiro contato para com o ambiente é 

                                                 
125 http://www.worldofwarcraft.com 
126 Para mais informações sobre as efetivas limitações de uma conta trial, ver  o post World of Warcraft Trial 
Account Limitations Enacted to Combat Spammers, em http://buy.euwowgold.com/News.aspx?NewID=168. 
127 No momento em que este trabalho é escrito, a taxa mensal paga para se ter acesso ao MMO é de US$14,99.  
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relativamente simples: ao executar o programa, o usuário/jogador se depara com a tela inicial 

(Figura 3), tão comum a softwares cliente-servidor, onde deve digitar as informações 

referentes ao login e senha da conta.  

 
Figura 3: Tela Inicial de WoW 

A tela seguinte mostra os reinos (Figura 4) disponíveis para que o usuário/jogador 

possa criar e evoluir seu personagem. Reinos são servidores que implementam o mundo 

ficcional e de jogo desenvolvido pela Blizzard, de modo que os avatares existentes em um 

servidor são únicos, não sendo reproduzidos em nenhum dos outros reinos disponíveis. É 

importante perceber que, no que concerne a esta dissertação, os termos reino e servidor 

devem ser considerados sinônimos: sua separação, no MMORPG, é apenas um modo de 

naturalização de um conceito estranho ao universo do ambiente (o de servidores) para uma 

noção mais próxima do imaginário contemplado por World of Warcraft, relacionado à fantasia 

medieval.  
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Figura 4: Lista de Reinos Disponíveis  

Os reinos ainda são categorizados de acordo com seu tipo, em (1) RP, (2) Normal, (3) 

PvP e, por fim, reinos (4) RPPvP; essa categorização segue as seguintes diretivas: 

(1) RP (Roleplaying): Servidores criados com a intenção de servir de aparatos para 

jogadores, ou mesmo guildas128, que desejem se concentrar na prática da 

interpretação de papéis, usando o mundo virtual como pano de fundo – ou como 

adereço, para Klastrup (2003) – para suas próprias narrativas. O combate entre 

jogadores não é possível em áreas abertas neste tipo de servidor – e suas regras 

sociais reforçam o comportamento de interpretação, tentando forçar a existência de 

um ambiente de imersão diegética, de faz-de-conta. 

(2) Normal: Servidores com regras semelhantes aos servidores RP, no que concerne à 

prática de combate entre jogadores, mas que não possuem regras para reforço da 

prática da interpretação. 

(3) PvP (Player versus Player): Servidores que permitem a prática do combate entre 

os jogadores, e nos quais tal prática é um ponto central das decisões de game 

design ao redor das quais os comportamentos referentes tanto à interação quanto à 

jogabilidade se desenvolvem.  

(4) RPPvP (Roleplaying Player versus Player): Servidores PvP que possuem regras 

sociais para reforço da prática da interpretação. 

                                                 
128 Agregação de jogadores com um mesmo fim. Referência às antigas corporações de ofício que permeavam a sociedade na 
Idade Média. Como os MMORPGs geralmente possuem uma temática ligada à fantasia medieval, o nome das associações 
acabou por ser mantido.  
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A divisão dos reinos em categorias distintas possui um papel importante em como os 

modos comportamentais se dão no mundo virtual: as regras específicas implementadas em 

cada um deles, sejam regras sociais ou regras físicas (no sentido da implementação de 

fenômenos como a gravidade e o próprio espaço navegado), já estabelecem guidelines para 

como os usuários de um determinado servidor devem se comportar, e que, mediante um 

contato anterior com outros produtos do gênero – ou mesmo com a cultura associada a tais 

produtos – podem ser identificados mesmo antes de se adentrar o reino e deparar-se com as 

regras implementadas no dispositivo.  

Essa distinção comportamental citada no parágrafo anterior, apesar de fazer parte da 

coleção de percepções fruto de nossa incursão etnográfica ao MMORPG, permeia o corpo 

teórico sobre o fenômeno de forma pontual. T. L. Taylor (2009) é uma das pensadoras a 

perceber que essa distinção entre reinos acaba por condicionar diferentes modos 

comportamentais. A intenção da pesquisadora ao sublinhar tal característica é demonstrar que 

o exercício de análise científica aplicado aos mundos virtuais precisa ser cuidadoso – pois 

diferentes produtos às vezes repercutem em diferentes contextos a serem analisados. Tal 

cuidado se dá principalmente no que se refere às assunções que são feitas com base em um 

MMORPG em específico e generalizadas para o fenômeno como um todo. Taylor (2009, p. 

188) explica que “esses dois fatores – um servidor inglês e PvP – se mostraram 

dramaticamente diferentes do meu tempo em EQ129  [...] e eu diria que significantemente 

afetaram muitos dos fenômenos que eu tinha discutido previamente”130.  

Em 2004, quando WoW foi lançado, tanto usuários/jogadores quanto críticos foram 

pegos de surpresa pela existência da cisão entre reinos nos quais a prática de combate entre os 

jogadores era permitida (SICART, 2005). Em outros exemplares anteriores do gênero 

MMORPG, o combate entre jogadores sempre fora condicionado à localização geográfica do 

avatar a áreas específicas – nunca implementado de forma irrestrita, às zonas abertas do dado 

mundo.  

Um dos aspectos de design mais controversos de World of Warcraft é sua 
mecânica jogador-contra-jogador (PvP). Permitindo que jogadores ataquem 
outros jogadores traz à tona questões relacionadas aos valores, à 
arbitrariedade e ao equilíbrio do jogo. Jogos como Anarchy Online e o já 
clássico Everquest permitiam ações jogador-contra-jogador apenas em 
algumas áreas. O ato de equilibrar o design deste tipo de gameplay de acordo 
com o número absoluto de jogadores envolvidos em um MMORPG, 

                                                 
129 Abreviatura para Everquest, MMORPG criado pela Sony e um dos primeiros a receberem tratamento teórico 
da academia. Para mais informações, ver Castronova (2005) e Taylor (2006).  
130 Livre tradução: “These two factors – a European English and PvP server – were dramatically different from 
my time in EQ […] and I would argue significantly affected several phenomena I had previously discussed”. 
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combinado com a escalada experiencial que estes jogos apresentam, levou 
alguns game designers a verem o gameplay PvP com desprezo (SICART, 
2009, p. 180)131. 

As estratégias de design do MMORPG da Blizzard começaram a se traduzir em mais e 

mais jogadores aderindo aos servidores PvP, fenômeno que a empresa americana respondeu 

implementando um sistema de premiação – pontos de honra132 –  premiando os adeptos com 

recompensas in-game: bens virtuais presenteados àqueles que sucedessem em derrotar seus 

inimigos. 

Preocupado com a idéia de uma relação entre comportamento ético e gameplay,  Sicart 

(2005) argumenta que, embora um jogador supostamente ganhe honra, quando derrota um 

adversário – num evento que é experimentado como morte, segundo as decisões de design do 

MMORPG – o sistema não prevê punições para comportamentos que sejam desonrosos, o 

que, a princípio, funciona como estímulo para práticas desleais e acaba por tornar o gameplay 

em servidores PvP diferente do experimentado em servidores RP e Normal. 

Os designers decidiram levar o PvP um passo adiante, e escolheram 
implementar um sistema de pontos de honra, através do qual os jogadores 
poderiam ganhar pontos após matar outros jogadores; pontos que ofereciam 
recompensas in-game lucrativas. Um sistema de honra, que é importante 
mencionar, não incluía desonra. Este fato, juntamente com uma informação 
fraquíssima provida pelo time de designers, além da própria natureza do 
sistema de recompensa de Honra, motivaram o nascimento do que a 
comunidade passou a considerar ações anti-éticas, como corpse camping (ou 
seja, esperar que os outros jogadores ressuscitem para eliminá-los de novo 
enquanto eles estão fracos) e ganking (atacar jogadores que não podem se 
defender), sendo estas as mais comuns. A qualidade do gameplay foi 
diminuída nos servidores PvP, e a comunidade logo expressou tal divisão 
polarizada nos fóruns do jogo. Alguns gostaram do sistema de Honra, mas 
alguns não gostaram dele, ao ponto de abandonarem os servidores PvP 
(SICART, 2005)133. 

                                                 
131 Livre tradução: “One of the most controversial aspects of the design of World of Warcraft is its player-versus-
player mechanics. Allowing players to attack other players brings forth issues related to the values of the game, 
arbitration and game balance. Games like Anarchy Online13 and the already classic EverQuest allowed player-
versus-player actions only in certain areas. Balancing the design of this type of gameplay with the sheer number 
of players involved in a MMORPG, combined with the experiential ladder that these games present, has led 
some designers to view player-versus-player gameplay with contempt”. 
132 Honor Points, no original. 
133 Livre tradução: “The designers decided to take pvp one step further, and chose to implement an honor system, 
by which players could get points after killing other players; points that yielded lucrative in-game rewards. An 
honor system, worth is mentioning, that did not include dishonor. This fact, coupled with a very poor information 
provided by the designer team and the very nature of the Honor reward system, motivated the spawn of what the 
community considered unethical actions, corpse camping (that is, waiting for the other player’s to resurrect to 
eliminate them again while they were weak) and ganking (attacking players who cannot defend themselves) 
being the most widespread. The quality of gameplay was lowered in the pvp servers, and the community soon 
expressed its polarized division in the game forums. Some liked the Honor system, but some disliked it to the 
extent that they abandoned playing in the pvp servers”. 
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Nossa intenção aqui não é estabelecer um juízo de valores que responda pela diferença 

entre servidores onde se pode e não se pode combater outros usuários/jogadores, e sim 

perceber que tais diferenças entre os servidores refletem em outros aspectos – como o 

comportamento de seus jogadores, e o seu modo de expressão. Essa diferenciação é 

precisamente o fato pelo qual padrões diferenciados de comportamento e de interação se dão; 

especificidades dos contextos sociais, seguindo o pensamento de Taylor (2009), que 

respondem por modificações nos padrões interacionais relacionadas diretamente aos aparatos 

sociotécnicos descritos no presente trabalho134.  

Continuando com a descrição dos aspectos técnicos experimentados no ambiente, 

adentramos o próximo passo necessário para que um usuário entre em contato com o mundo e 

assim comece a fazer uso do sistema de interação provido pelo ambiente: criar um 

personagem. Esta criação é feita em uma tela desenhada especificamente para isso (Figura 5), 

onde o jogador pode escolher algumas características específicas de seu personagem. Estão 

disponíveis para tal escolha dez raças – cinco alinhando o jogador com a facção da Aliança, as 

cinco restantes com a facção da Horda135.  

 
Figura 5: Tela de Criação do Personagem 

                                                 
134 Esta discussão é precisamente o argumento que dá suporte às decisões metodológicas desta dissertação em 
estabelecer incursões nos quatro tipos de servidores, na intenção de que estas possam ser comparadas entre si, 
quando da análise dos processos interacionais via texto em WoW. 
135 É importante deixar claro que das dez raças que são dadas para que um jogador escolha, cinco o levarão para 
a facção da Aliança (que teoricamente representaria ideais iluministas de razão e civilidade) e cinco para a 
facção da Horda (que representaria aspectos mais voltados à essência bestial do homem), mantendo assim um 
equilíbrio de quantidade de escolhas. As dez raças disponíveis no momento em que esta dissertação é escrita são: 
(1) Human, (2) Dwarf, (3) Gnome, (4) Night Elf, (5) Draenei, pertencentes à Aliança; e (6) Orc, (7) Tauren, (8) 
Troll, (9) Forsaken e (10) Blood Elf, pertencentes à Horda 
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Escolhida a raça, o jogador precisa escolher que classe136 de personagem escolher – o 

que delimitará a relação entre jogo e jogador, já que a classe incide sobre os papéis que 

podem ser ocupados por um determinado personagem. A orientação do jogador, no momento 

da criação do personagem, pode ser por qualquer uma das categorizações prévias apontadas – 

raça, classe ou facção – dado o fato de que cada uma delas pode mover os jogadores 

envolvidos na cultura específica do jogo, se tornando pontos de importância para cada um 

deles. Essa importância pode ser traduzida em um sentimento de afeição, ou preferência a 

uma das facções, uma das raças ou uma das classes, de modo que qualquer uma das 

categorizações oferece algumas possibilidades, mas também priva o jogador de outras (Figura 

6).  

 
Figura 6: Tabela de Combinação de Facções, Raças e Classes Disponíveis 

Importante perceber que, conforme pontuado por inúmeros autores (CASTRONOVA, 

2005; SICART, 2009; KLASTRUP, 2003; TAYLOR, 2006), MMORPGs em geral possuem 

um senso de desenvolvimento cronológico que não só auxilia no fenômeno da gênese cultural 

inerente a eles (CONSALVO, 2007), mas também estabelece mudanças, de forma que a 

combinação estabelecida entre as categorizações apontadas é referente ao breve momento no 

qual esta dissertação é escrita – dezembro de 2009137. 

De posse, portanto, das escolhas citadas, é possível ainda customizar o personagem em 

alguns aspectos que dizem respeito à forma do avatar. Rosto, cabelo, barba, tatuagens, cor da 

pele, entre outras modificações – detalhes que não descaracterizam a raça escolhida e 

                                                 
136 As dez classes disponíveis no momento em que esta dissertação é escrita são: (1) Priest, (2) Rogue, (3) 
Warrior, (4) Mage, (5) Druid, (6) Hunter, (7) Warlock, (8) Shaman, (9) Paladin e (10) Death Knight. 
137 Para uma referência mais acurada com relação ao momento vivido em World of Warcraft no momento em 
que este trabalho é redigido, a versão atual do jogo é a 3.3, patch (atualização de conteúdo) intitulado Fall of the 
Lich King.  
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conferem ao personagem um mínimo de exclusividade em suas características. Outros modos 

de customização – roupas, montarias, títulos – só são possíveis mediante a evolução do 

personagem, e podem demorar meses para serem atingidos. O último passo antes de adentrar 

o mundo de Azeroth138 é escolher o nome do personagem, tarefa após a qual o usuário está 

apto para vivenciar as situações oferecidas por World of Warcraft e por sua população.  

 

4.1.1 Espaço e Especificidades Comunicacionais em World of Warcraft 

 

Para que seja possível explicar as nuances que se desenham no panorama técnico que 

envolve a comunicação escrita em WoW, é necessário fazer uma breve pontuação sobre o 

modo pelo qual o próprio mundo se desenha, enquanto espaço navegável através do avatar 

(KLASTRUP, 2003). Essa necessidade se apóia sobre o fato de que a estrutura de canais 

(channels) disponíveis para a comunicação escrita através do ambiente do MMORPG está 

intimamente ligada à estrutura geográfica projetada pelos designers, assim como a localização 

do avatar em meio a essa estrutura.  

Espen Aarseth (2009) demonstra uma preocupação associada não aos processos 

comunicacionais estabelecidos no mundo, mas especificamente ao modo como sua estrutura 

geográfica está montada. Para o autor, a mera incursão no mundo não faz transparecer a 

lógica com a qual ele é estruturado. O argumento de Aarseth (2009) traduz uma 

indeterminação que ecoa pelo tratamento teórico dado ao MMORPG WoW: sua estrutura 

geográfica (Figura 7) foi desenvolvida com base na linha narrativa que acompanha o mundo, 

ou a própria linha narrativa se encontra subordinada a decisões de game design? É possível 

que não haja uma resposta rápida para esta pergunta – e acreditamos, numa tentativa de 

dialogar com o pesquisador norueguês, que não existe algo como uma hierarquia aí 

desenhada. As decisões que afetam o mundo ora são fruto do desenrolar da narrativa, ora são 

fruto de como as apropriações de jogadores e as necessidades de criação do mundo enquanto 

jogo se dão.  

                                                 
138 Azeroth é o nome dado ao mundo ficcional que dá suporte ao MMORPG World of Warcraft.  
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Figura 7: Eastern Kingdoms, um Continente de Azeroth 

Permanece, após a leitura cuidadosa do argumento do pesquisador norueguês, a visão 

de que os quatro continentes montados para servir de pano de fundo para as estratégias de 

jogo e de interação em WoW, não passam de espaços cuidadosamente desenhados de acordo 

com propósitos de jogabilidade. O argumento de Aarseth (2009) para isso envolve (1) o fato 

de que zonas vulcânicas fazem fronteiras com geleiras e com pântanos, ou desertos dividem 

as bordas com florestas frondosas abundantes em flora e fauna e a (2) comparação feita com 

relação a distâncias percorridas.  

Usando o mapwow.com, um serviço baseado no software e na interface do 
Google Maps, é possível calcular o tamanho dos continentes de Azeroth de 
forma suficientemente precisa. Começando com a assunção de que a maior 
fazenda em Goldshire (Fazenda Stonefield) mediria algo como vinte metros 
de comprimento, e usando o zoom gradativamente para afastar a visão, 
enquanto se mede as distâncias entre os pontos geográficos importantes, é 
fácil calcular que a distância entre o ponto mais norte e o ponto mais sul dos 
Eastern Kingdoms é de mais ou menos treze quilômetros [...]. Comparado a 
um mundo ficcional de fantasia, sendo o exemplo definitivo a Terra-Média de 
Tolkien, no Senhor dos Anéis, Azeroth é pequeno e segmentado (AARSETH, 
2009, 116-118)139. 

                                                 
139 Livre tradução: “Using mapwow.com, a service based on the Google Maps software and interface, it is 
possible to calculate the size of Azeroth’s continents fairly accurately. Starting with the assumption that the 
biggest farmhouse in Goldshire (Stonefield Farm) would be around twenty meters in length, and zooming 
gradually out while measuring distances between key landmarks, it is easy to calculate that the distance between 
the north and south tip of the Eastern Kingdoms is about thirteen kilometers [...]. Compared to a fictional 
fantasy world, the ultimate example of which is Tolkien’s Middle-earth in The Lord of The Rings (1954), Azeroth 
is small and compartmental”. 
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A crítica de Aarseth (2009) nesse caso remete diretamente à idéia anterior defendida 

por Frasca (1999) com relação às estruturas de simulação e de como esses universos seriam 

interpretados. Obviamente, o mundo ficcional de Azeroth não mede alguns poucos 

quilômetros em sua concepção, mas a estrutura que é desenhada em WoW não deseja fazer 

jus ao mundo ficcional, e sim proporcionar uma arena voltada para a experiência do mundo 

enquanto jogo – nesse sentido se dá a simulação que reduz veementemente distâncias e 

possibilidades narrativas e de jogabilidade, motivo pelas quais o pesquisador dinamarquês 

(AARSETH, 2009) referencia o jogador de WoW como um “convidado etéreo, como um 

fantasma, numa superfície lisa” (p. 114), como foi apontado no capítulo anterior.  A 

argumentação prevalece, portanto, no sentido de uma prática espacial orientada mais pelo 

gameplay do que por outros elementos.  

A estrutura comunicativa dialoga com a estrutura espacial à medida que os canais 

pelos quais os usuários/jogadores se comunicam estão intrinsecamente ligados a essa 

necessidade de discernimento da relação avatar-localização geográfica. Não é à toa, portanto, 

que quando um jogador abre sua Friends List (Figura 8) – mecanismo através do qual é 

possível saber se o personagem está ou não online – esta também aponta em que região dos 

quatro continentes disponíveis para se jogar o personagem está. 

 Figura 8: Friends List 

 

Contudo, o entendimento dessa relação só se dará mediante a explicação de cada uma 

das modalidades de conversação. A intenção em tratar o objeto em detalhes é precisamente 

verificar, num momento posterior, se diferenças podem ser encontradas nos padrões de 
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interação simplesmente por cruzar-se as bordas de um território, e daí necessariamente 

adentrar um canal e deixar outro.  

Inicialmente, com relação a essa questão, MacCallum-Stewart e Parsler (2009) 

mapeiam basicamente três formas de discurso presentes em World of Warcraft – e que podem, 

nesse caso, ser estendidas para o gênero MMORPG em geral. São elas: (1) Leet, (2) 

Metagaming e (3) Role-playing. O primeiro caso (1) consiste em modo de expressão comum à 

comunicação verbal online, e principalmente, é um modo comunicacional recorrente em 

MMORPGs e sempre usada em detrimento da prática do roleplay. A prática do leet é 

costumeiramente composta por contrações em palavras, troca de caracteres ou uso de 

acrônimos – pls ao invés de please; n00b, ao invés de newbie140 ou WTS, ao invés de wants to 

sell, por exemplo – e diminui os esforços de comunicação verbal em ambientes online, para 

aqueles que estão familiarizados com suas significações. Como o desenvolvimento 

subcultural em MMORPGs é um fenômeno de bastante expressividade (CASTRONOVA, 

2005; TAYLOR, 2006), o uso do leet pode ser considerado um código de conduta interno, 

uma simbolização dos ideais de pertencimento aos traços culturais que eclodem nos 

ambientes dos MMORPGs.  

O segundo (2) tipo de discurso presente em WoW, segundo MacCallum-Stewart e 

Parsler (2009), é aquele no qual o jogador utiliza os canais de comunicação para falar de seu 

próprio personagem e das características inerentes a esse e que, dentro de um comportamento 

alinhado para com a narrativa, o personagem não saberia. Um exemplo deste tipo de discurso 

é dado pelos autores: “Eu quero a montaria, quando eu chegar ao nível 60”141 (p. 232); além 

de referenciar o nível do personagem – algo que dentro do mundo ficcional não faz o mínimo 

sentido, mas que é um atributo de extrema importância para jogadores que se relacionam para 

com o gameworld. Outro fator apontado pelos autores é o fato de os jogadores utilizarem os 

termos oficiais para se referirem a objetos que pertencem não só à estrutura do jogo, mas ao 

mundo ficcional no qual este se apóia.  

Por fim, o (3) terceiro modo de discurso apontado é aquele que se relaciona ao 

roleplay, à estrutura do mimicry (CAILLOIS, 1961), e através do qual o jogador desenvolve a 

identidade do personagem (MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009). O modo que se 

alinha com a diegese que dá suporte ao ambiente, portanto, denota uma sofisticação 

linguística que muitas vezes transforma a prática do role-playing em uma prática 

supostamente elitista, pois esta se baseia em “habilidades comunicacionais fortes” (REID, 

                                                 
140 Termo usado para designar um jogador novato.  
141 Livre tradução: “I want mount when I get to 60”. 
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1991). A tabela 3 organiza de forma eficiente os modos comunicacionais propostos pelos 

autores: 

Tabela 3: Modos do Discurso em MMORPGs 

Modo do Discurso Exemplo 

Leet Do sth bout the n00b! 
(Do something about the newbie! / Faça algo com 
relação ao newbie!) 
 
WTB [Crusader Orb]142  
(wants to buy / quer comprar) 

Metagaming My Agility143 is low. 
(Minha Agilidade está baixa)  
 
Sorry, I was sapped. 
(Desculpa, eu estava sapped144) 

Role-playing (NPC): Topper McNabb says: Alms for the Poor. 
(Topper McNabb diz: Esmolas para o Pobre) 

 

Nossa argumentação aqui concerne principalmente formas pelas quais se dão estes 

modos do discurso. Como foi dito acima, o sistema de canais do MMORPG nos quais tais 

modos podem ser encontrados funciona como uma rede na qual diversas conversações podem 

ocorrer em paralelo – tendo como receptores indivíduos e mesmo grupos inteiros diferentes. 

Importante perceber que esse sistema, como aqui é descrito, aparentemente não oferece 

nenhuma modificação ou evolução ao antigo sistema conhecido como Internet Relay Chat, ou 

IRC, onde os usuários podiam se comunicar entre si, em diálogos privados, ou fazê-lo através 

de canais que congregavam pessoas – geralmente relacionados a um tema.  

A diferença no ambiente do MMORPG trabalhado nesta dissertação é o fato de que 

alguns canais de conversação estão necessariamente atrelados às estruturas espaciais – ou 

seja, estes são exclusivos de localizações geográficas específicas, o que, acreditamos, 

condiciona o modo pelo qual se estabelece a comunicação. Se MacCallum-Stewart e Parsler 

(2009) se aproximam do modo como os canais são dispostos em WoW com uma crítica 

relacionada ao fato de alguns aspectos do jogo dificultarem a prática do roleplaying, imbuídos 

do intuito deste trabalho, acreditamos que tal distribuição de possibilidades comunicacionais 

se mostra bastante frutífera para que se possa identificar e problematizar o modo como os 

aspectos do jogo se distribuem e dialogam com a comunicação estabelecida através desses 

                                                 
142 De acordo com a notação do ambiente, toda expressão entre colchetes é referência a um bem virtual 
comprado ou conseguido através do sistema de recompensas, ou a uma habilidade especial de raça ou classe.  
143 Sendo Agility um atributo quantificado do ambiente. 
144 Resultado do uso da habilidade Sap, que deixa um jogador temporariamente sem o controle de seu 
personagem.  
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canais. Dito isto, é necessário que elaboremos uma descrição do sistema de canais, apontando 

suas diferenças entre si e o que é necessário dos jogadores, para que estes neles se distribuam 

e estabeleçam o processo de comunicação.  

Os canais de comunicação em World of Warcraft são indexados de acordo com o que 

eles representam, de forma que, em um primeiro momento, ao fazer o login em uma área 

inicial do jogo, o personagem se depara basicamente com sua presença em dois canais: o 

primeiro sendo o general channel e o segundo o local defense.  

Canais de chat fazem a comunicação no ambiente mais fácil, permitindo que 
os jogadores selecionem como e onde eles falam. [...] Os canais funcionam 
como telepatia, assumindo que todo mundo pode ouvir a fala onde quer que 
eles estejam (MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009, p. 233)145. 

 À medida que o usuário/jogador passa a navegar espacialmente por outras regiões do 

jogo – e tendo em mente que as próprias regiões são organizadas de acordo com o nível 

apropriado do personagem146 – novos canais passam a aparecer. Importante pontuar que 

alguns dos canais disponíveis para a comunicação não dependem de geografia, e sim de uma 

relação de pertencimento a certas organizações. Esta organização fica mais clara na Tabela 4, 

onde cada um dos canais importantes é descrito em minúcias. É, ainda, importante perceber 

que a tabela se estrutura em três colunas, onde a (1) primeira mostra o comando para se 

“falar” no canal específico no jogo, a segunda (2) mostra o título do canal, nome oficial dado 

pela Blizzard, enquanto a terceira (3) oferece uma descrição do da funcionalidade do canal.  

Tabela 4: Descrição dos Comandos para Diálogos em World of Warcraft 

Comando Canal Descrição 

/1 General  Canal geral, de entrada obrigatória quando da localização 
geográfica em um Território147 específico. 

/2 Trade  Canal que liga as quatro grandes cidades de uma facção, e que só 
pode ser acessado em uma dessas cidades. Permite que itens e 
habilidades sejam referenciadas em forma de link.  

/3 Local Defense Canal no qual a comunicação voltada para o aspecto de PvP 
acontece. 

/4  Looking for Group Canal dedicado à formação de grupos de jogadores – pick-up 
groups, conhecidos no jargão como pugs, e cujo acesso só é 
possível quando da localização do avatar em uma das quatro 
grandes cidades da facção. 

/s /say /y /yell Say / Yell Modo comunicacional que simula a fala e o grito, dando ao 

                                                 
145 Livre tradução: “Chat channels make communication in the game easier, allowing players to select how and 
where they speak. [...] The channels act like telepathy, assuming that everyone can hear speech wherever they 
are”. 
146 Ou seja, o ambiente possui áreas recomendadas para jogadores de nível 30-40, ou 40-50, e que se mostram 
desbalanceadas para jogadores que estejam muito acima deste nível, tornando o aspecto de jogo fácil demais – 
ou muito abaixo, tornando o aspecto de jogo impossível de ser fruído de forma ideal. 
147 Termo usado oficialmente para a divisão geográfica do mundo. Territory, no original. 
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discurso uma amplitude geográfica limitada. No caso do Yell 
(Grito), a amplitude é maior, e a linha “gritada” aparece, como 
padrão, em vermelho no fluxo de texto.  

/p /party Party Canal que interliga grupos formados por jogadores. 

/g /guild Guild Canal que interliga uma guilda. 

/w /whisper /t 

/tell 

Whisper Modo de comunicação particular entre dois jogadores. Diferente 
do uso dos outros comandos, que é independente de receptores – 
numa lógica de broadcast – nesse caso, o comando precisa vir 
seguido de um target. Exemplo: /w (nome do avatar). 

/ra /raid /rw Raid  Similar ao modo party, interligando grupos de jogadores – exceto 
que nesses casos, os grupos podem ir até 40 jogadores, divididos 
sempre em subgrupos de 5. Estes subgrupos ainda podem utilizar 
o /p para se comunicar entre si sem que nenhuma das outras 
parties vejam o que se diz. 

/e  Emote Emotes são formas que comunicam estados e ações do 
personagem, geralmente em 3ª. Pessoa e de forma descritiva. 
Quando um usuário se utiliza de um emote, ele tenta comunicar 
uma ação que seu personagem em teoria está realizando, mas que 
não necessariamente foi implementada pela Blizzard nos 
comportamentos do avatar. Exemplo: /e se deita no chão – o que 
resultaria no texto: “<nome do personagem> se deita no chão”.  

 

 De posse da ciência sobre como os canais se organizam em WoW, elaboramos duas  

categorias, com base tanto nas referências bibliográficas consultadas quanto em nossa 

observação aos aspectos da comunicação do mundo. O intuito da categorização é 

problematizar teoricamente o modo pelo qual a estrutura dos canais – e o modo pelo qual 

estes estão atrelados ao mundo – condiciona o desenvolvimento de padrões comunicacionais.  

Nossa argumentação aqui sugere que cada um desses comandos consiste em um modo 

comunicacional único. Embora todos possuam características que os trazem para o contexto 

compartilhado, cada um deles se comporta de acordo com funções diferenciadas, e possui 

aplicações distintas. Precisamos diferenciar estas aplicações, bem como compreender como o 

uso de um comando em específico pode afetar a comunicação entre um usuário/jogador e seus 

pares. As categorias criadas problematizam teoricamente as decisões de design, traduzindo em 

especial as formas pelas quais podemos identificar modos de apropriação e uso dessas 

ferramentas.   

 Chamaremos à primeira categoria de (1) dependência geoespacial. Esta categoria diz 

respeito à imbricação entre os dispositivos – e daí modos comunicacionais – e o espaço 

navegável oferecido como ilusão de mundo ao jogador. A questão incide primariamente sobre 

o fato de que alguns modos comunicacionais são dependentes espaciais – o uso do comando 

/1, por exemplo, faz com que o usuário/jogador se comunique com o general channel de uma 

determinada província – de forma que todos os avatares que estiverem povoando aquele 

espaço, no momento em que a comunicação é feita, podem visualizar a mensagem. De forma 
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semelhante, jogadores usando o /s  só possuem uns poucos metros para estabelecer uma 

audiência, já que este modo simula a fala humana. Só aqueles realmente próximos podem 

“ouvir” o que está sendo dito. Comandos como o /g, que fala para a guilda, ou o /p – ou 

mesmo o /w, que é pessoal, independem da localização geográfica – de modo que conectam 

jogadores independente de onde estes estejam. 

 A segunda categoria - que chamaremos de (2) amplitude interacional - diz respeito 

não à forma como se fala, mas para quem se fala. Os modos comunicacionais listados podem 

variar de audiência, de modo que um usuário/jogador se concentra sobre muitas frentes de 

interação ao mesmo tempo, incorrendo no desenvolvimento de uma série de regiões de frente 

e de fundo (RIBEIRO, 2003) e no desempenho de papéis sociais diversos. Uma conversa em 

roleplay, feita com o uso principalmente da fala in character – ou seja, personificando um 

personagem – geralmente se utiliza de emotes e do comando /s para personificar o modo 

discursivo da interpretação. Os personagens envolvidos em uma cena como essa precisam 

estar próximos – numa escala presencial – ou a comunicação não se estabelece. De forma 

diferente, usuários engajados na forma do metagaming dentro de um grupo não precisam estar 

presencialmente no mesmo lugar – a ferramenta utilizada transporta o texto para todos os 

membros do grupo. É importante pontuar que comandos diferentes possuem, portanto, 

amplitudes interacionais diferentes – sua audiência podendo ou não ser limitada – às vezes 

dependentes do contexto geoespacial.  

 De posse desta arquitetura teórica, podemos classificar os comandos de conversação 

de acordo com as duas categorias desenvolvidas. Essa categorização ajuda não só a 

compreender o contexto técnico do ambiente, mas principalmente aponta a complexidade 

inerente à relação estabelecida entre usuário, interface comunicacional e, através desta, outros 

usuários.   

Tabela 5: Categorização dos Canais de Comunicação em World of Warcraft 

Canal Dependência Geoespacial Amplitude Interacional 

General  Existente 1-N (Onde N é o número de usuários da mesma 
facção no Território específico). 

Trade  Existente  1-N (Onde N é o número de usuários da mesma 
facção nas grandes cidades de cada facção, mais 
as duas metrópoles neutras148). 

Local Defense Existente 1-N (Onde N é o número de usuários da mesma 
facção no Território específico). 

Looking for Group Existente 1-N (Onde N é o número de usuários da mesma 

                                                 
148 Sendo, as grandes cidades da Aliança: Stormwind, Ironforge, Darnassus e Exodar; e as da Horda: 
Orgrimmar, Thunder Bluff, Undercity e Silvermoon. Ainda figuram, na luta entre Aliança e Horda, duas grandes 
cidades neutras: Shrattrath, no continente de Outland, e Dalaran, em Northrend. 
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facção nas grandes cidades de cada facção, mais 
as duas metrópoles neutras). 

Say / Yell Existente 1-N (Onde N é o número de usuários a até 25 
jardas – ou 300 jardas para o Yell – do 
personagem. Usuários da facção oposta vêem a 
mensagem de forma ininteligível, como se fosse 
uma língua não entendida). 

Party Inexistente De 1 a 5 usuários, número máximo de usuários 
em uma party. 

Guild Inexistente 1-N (Onde N é o número de membros online da 
guilda específica).  

Whisper Inexistente 1 usuário – forma de comunicação pessoal. 

Raid  Inexistente De 1 a 40 usuários, número máximo de usuários 
em uma raid. 

Emote Existente 1-N (Onde N é o número de usuários a até 25 
jardas do personagem. Usuários da facção oposta 
vêem a mensagem normalmente, esta 
descrevendo uma ação do personagem). 

 

 Adentrar uma descrição da estrutura técnica de tal sistema é importante para que 

possamos tecer comentários sobre ela em um momento posterior. Mais do que simplesmente 

apontar diferenças e pontuações em cada um dos canais, nosso intuito aqui é tê-los enquanto 

potencial de ilustração, dada a semelhança entre alguns deles. Esse é um dos motivos pelos 

quais a etapa analítica está estruturada da forma utilizada nesta dissertação: ao invés de 

quantificar diálogos, acreditamos que é mais produtivo discursar sobre práticas 

comunicacionais e comportamentais observadas no MMORPG e usar os diálogos como 

exemplo. Em se conhecendo, portanto, a estrutura e os contornos técnicos sócio-

comunicacionais que se desenham no MMORPG World of Warcraft, ainda é importante que 

descrevamos o método científico empregado para viabilizar a realização da coleta de dados no 

ambiente escolhido.  

 

4.2 Do Uso da Etnografia Virtual em World of Warcraft 

 
Uma das proposições que sustenta o presente trabalho – a de que é possível 

experimentar um contexto social em ambientes online – vem sendo debatida já há algum 

tempo. Em  especial, adentramos um campo de discussão frutífero, no que diz respeito ao 

modo pelo qual cientistas sociais podem se debruçar sobre o fenômeno de forma acurada, 

aplicando um tratamento formal que faça transparecer a seriedade tão necessária para se 

inserir estudos relativamente inovadores em um campo de tradicionalismo secular, como a 

academia.  

Em se lidando com aparatos que se transformam a cada dia, em se tratando de 

fenômenos originados há não mais que poucas décadas, é apenas natural que o tratamento 
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metodológico possa – ou, de fato, precise – evoluir. A argumentação do pesquisador 

americano Robert Kozinets (2010) vai nesse sentido: para ele, é impossível empreender, no 

contexto das comunicações contemporâneas, um relato etnográfico preciso sem que se adentre 

o universo da informação transmitida de forma digital.  

Christine Hine (2000) pontua que a forma etnográfica tradicional consiste em que o 

pesquisador submirja no mundo que estuda por um tempo e de forma determinada, levando 

sempre em consideração as relações que se formam entre quem participa dos processos sócio-

comunicacionais do dado recorte, com objetivo de dar sentido às pessoas, quer esse sentido 

seja por suposição ou pela maneira implícita em que as próprias pessoas dão sentido às suas 

vidas. Em se tratando desta problemática, relativa a uma transposição metodológica, Kozinets 

(2010) pontua: 

Contudo, pelo fato de as tecnologias da informação e da comunicação terem 
permeado tantas áreas da vida social contemporânea em tal medida, chegamos 
a um ponto sem retorno. Cientistas sociais estão cada vez mais chegando à 
conclusão de que eles não podem entender adequadamente muitas das mais 
importantes facetas da vida social e cultural sem incorporar a internet e a 
comunicação mediada pelo computador em seus estudos (KOZINETS, 2010, 
p.2)149. 

Para Kozinets (2010), o diferencial é que a etnografia praticada em ambientes online, 

sendo uma transposição das formas tradicionais de pesquisa face a face – grupos focais, 

entrevistas, formas de observação participativas e não-participativas – apresenta vantagens 

óbvias, pelo fato de otimizar relações de espaço-tempo entre o pesquisador e o recorte de 

mundo sendo perscrutado. O pesquisador (KOZINETS, 2010) defende, portanto, a adaptação 

do método etnográfico tradicional para o contexto comunicacional online, e a essa adaptação, 

o autor dá o nome de netnografia. Ao fazê-lo, o autor sugere que a justificativa para a 

adaptação de estratégias metodológicas tradicionais para um contexto que, apesar de se 

mostrar parte integrante da vida cotidiana das sociedades, é o fato deste oferecer novas 

perspectivas e potenciais, modificando de de maneira crucial a forma mediante a qual a 

sociedade se relaciona.  

Se pudermos concordar que estas são diferenças significativas, então 
poderíamos também concordar que pode ser útil dar ao método etnográfico 
uma designação diferente. Esse nome não precisa ser netnografia. O termo 

                                                 
149 Livre tradução: “However, because information and communications technologies have permeated so many 
areas of contemporary social life and to such an extent, we have reached the point of no return. Social scientists 
are increasingly reaching the conclusion that they can no longer adequately understand many of the most 
important facets of social and cultural life without incorporating the Internet and computer-mediated 
communications into their studies”. 
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'etnografia' tem sido aplicado às comunidades e à cultura online por bem mais 
que uma década. Durante este tempo, pesquisadores diferentes utilizaram 
termos diferentes para descrever o que eles faziam. [...] Etnografia é 
etnografia; adjetivar como digital, online, em rede, da Internet ou da Web é 
inteiramente opcional (KOZINETS, 2010, p.5)150. 

 A visão de Christine Hine (2000) difere ligeiramente da oferecida por Kozinets. Para a 

pesquisadora, a idéia endereçar o método como etnografia virtual se calca no fato de sua 

pesquisa lidar principalmente com os aspectos que concernem a experiência online de um 

usuário – sendo assim, os aspectos que dizem respeito à vida offline não seriam levados em 

conta. É esse posicionamento que leva Kozinets (2010) a criticar a postura da autora, 

classificando seu trabalho como “necessariamente parcial e não-autêntico”151 (p. 5). 

 Embora exista uma certa divergência em campos distintos sobre que terminologia 

utilizar, em termos de o que é feito, os aportes são muito similares. Ambos figuram entre os 

mais comumente usados para endereçar estratégias metodológicas para pesquisa em 

comunidades online, segundo Amaral, Natal e Viana (2009), que pontuam o fato de que a 

terminologia netnografia é mais comum ao campo do marketing e da administração, enquanto 

o uso do termo etnografia virtual é preferido pelo campo da antropologia e das ciências 

sociais. Consideraremos ambos os termos como sinônimos, nesta dissertação, já que ambos 

diferem minimamente. Mesmo a crítica feita por Kozinets (2010) a Hine (2000) pode ser 

atenuada, se considerarmos que em pesquisando meramente os comportamentos online de um 

grupo, podemos observar padrões de interação que foram forjados no offline, como foi 

pontuado no capítulo anterior. 

 Amaral, Natal e Viana (2009) ainda frisam o fato de que, por se tratar de uma 

transposição metodológica offline-online, alguns procedimentos metodológicos associados à 

forma tradicional etnográfica passam por transformações associadas à natureza específica dos 

objetos estudados – o que torna, ainda segundo Hine (2000), o método mais confiável, pois 

ele pode ser utilizado pelo pesquisador de maneira maleável, adaptativa. Kozinets (1997) 

ainda aponta etapas que devem ser seguidas para dar confiabilidade à pesquisa, sendo a 

primeira delas a escolha do grupo com o qual se vai trabalhar tendo como parâmetros:  

(1) indivíduos familiarizados entre eles, (2) comunicações que sejam 
especificamente identificadas e não-anônimas, (3) grupos com linguagens, 

                                                 
150 Livre tradução: “If we can agree that these are significant differences, then we should also agree that it may 
be useful to provide ethnography with a different designation.That name certainly does not have to be 
netnography.The term‘ethnography’ has been applied to online communities and culture for well over a decade. 
Over this time, different researchers have used different terms to describe what it was they were doing. [...] 
Ethnography is ethnography, prefixing it with digital, online, network, Internet, or web is entirely optional”. 
151 Livre tradução: “necessarily partial and unauthentic”.  
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símbolos, e normas específicas e, (4) comportamentos de manutenção do 
enquadramento dentro das fronteiras de dentro e fora do grupo” (KOZINETS, 
1997, p. 9). 

Para o autor (KOZINETS, 1997), a utilização de tais critérios garante que o 

pesquisador está se debruçando sobre uma comunidade ou cultura – e não sobre uma 

agregação temporária. As etapas definidas pelo autor são, respectivamente: (1) entrée cultural, 

(2)  coleta e análise dos dados e  (3) feedback. O (1) entrée cultural é uma preparaçao pré-

pesquisa, onde o pesquisador delimita questões a serem pesquisadas e sobre que tipo de objeto 

a pesquisa se debruçará; Amaral, Natal e Viana (2009) apontam que, para a segunda fase, a de 

coleta de dados: 

três tipos de captura de dados são eficazes [...]. A primeira são os dados 
coletados e copiados diretamente dos membros das comunidades online de 
interesse, onde, devido ao grande número de informações coletadas e às 
dúvidas que estas possam causar, é prudente o pesquisador se utilizar de 
vários tipos filtros para que sobrem apenas informações de relevância para o 
contorno da pesquisa. A segunda coleta refere-se às informações que o 
pesquisador observou das práticas comunicacionais dos membros das 
comunidades, das interações, simbologias e de sua própria participação. A 
terceira, finalmente, são os dados levantados em entrevistas com os 
indivíduos, através da troca de e-mails ou em conversas em chats, mensagens 
instantâneas ou outras ferramentas (AMARAL, NATAL e VIANA, 2009). 

A (3) terceira etapa, portanto, consiste em obter feedback para com a comunidade 

escolhida – checar os dados coletados com os usuários, com os membros do grupo 

pesquisado. Kozinets (2010) acredita que agir nesse sentido acrescenta credibilidade à 

pesquisa. Amaral, Natal e Viana (2009) ainda acrescentam que “através dos membros do 

grupo e da solicitação de suas opiniões, pode-se chegar a “insights” e conclusões além das 

observadas em campo”. Feitas estas observações de cunho bibliográfico, e que contextualizam 

o aparato metodológico escolhido para dar suporte a este trabalho, é de suma importância que 

descrevamos, de acordo com as premissas levantadas acima, como foi realizada a coleta dos 

dados analisados à frente neste capítulo.  

 A ocorrência de estudos etnográficos em MMORPGs tornou-se, ao longo da última 

década, cada vez mais comum. Richard Bartle (1996) foi um dos pioneiros, ao identificar, 

ainda nos MUDs, tipologias de jogadores através da observação – tipologia esta que ainda é 

usada até hoje152. Em seguida, trabalhos que se debruçavam sobre Everquest e Everquest II 

começaram a se tornar expressivos, tendo se transformado em uma espécie de cânon no que 

diz respeito à área e à quantidade de literatura disponível – é o caso dos estudos de Taylor 

                                                 
152 Ver Sicart (2009), por exemplo.  
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(2006) e Castronova (2005). World of Warcraft, por sua vez, vem recebendo atenção ao longo 

da primeira década deste século XXI, tendo mapeadas suas práticas sócio-comunicacionais, 

econômicas e de padrões de jogabilidade (CORNELIUSSEN e RETTBERG, 2009; 

KRZWYNSKA, 2009; TAYLOR, 2009; SICART, 2009, entre outros). 

 Esta dissertação, em seu aspecto metodológico, se aproxima, portanto, desses estudos, 

tendo acompanhado durante um período de tempo determinado alguns canais específicos em 

servidores distintos do MMORPG aqui endereçado.  

É ainda importante pontuar que a característica da versatilidade inerente ao método – 

como aponta Hine (2000) – ainda nos permite que observações de interesse do trabalho sejam 

elaboradas com base em incursões não programadas ao ambiente. Comportamentos que 

sinalizam não só a desenvoltura com a qual usuários lidam para com o ambiente, mas que 

também apontam padrões conversacionais, o florescimento cultural e mesmo padrões de 

jogabilidade podem ser identificados às vezes de forma muito esparsa, às vezes de forma 

expontânea.  

Por esse motivo, além das incursões regulares e formais – em horários pré-

determinados, com uma duração pré-programada – diálogos extraídos das incursões informais 

também foram extraídos, sendo utilizados para pontuar questões e apontar tendências 

identificadas durante o decorrer do trabalho. 

 A pesquisa foi feita em quatro servidores distintos do World of Warcraft, cada um 

deles atendendo a uma categoria – RP, PvP, RPPvP e Normal – em três territórios específicos 

do jogo. Os servidores foram escolhidos aleatoriamente dentre os que se encaixavam em sua 

categoria, enquanto os territórios escolhidos foram ditados por pontos importantes dentro da 

lógica da jogabilidade do próprio MMORPG, identificados com base na etapa do entrée 

cultural, como indicado por Kozinets (1997). Em tempo, como WoW é comercializado 

oficialmente em três pontos geográficos expressivos, no ocidente153 – sendo estes a América 

do Norte, a América Latina (com exceção do Brasil) e a Europa – os reinos escolhidos foram 

os de base norte americana, em especial porque estes são os reinos que comportam o maior 

número de usuários – além de existirem há mais tempo.  

 Para a realização da pesquisa, portanto, foram escolhidos, de forma aleatória, dentre as 

quatro categorias citadas, os reinos: The Scryers (RP), Warsong (PvP), Maelstron (RPPvP) e 

Proudmoore (Normal). A escolha dos territórios observados foi feita, contudo, com base no 

                                                 
153 O MMORPG ainda possui uma audiência massiva em países do oriente, como Japão, Coréia do Sul e China, 
segundo os dados da Blizzard (http://www.blizzard.com) e do site MMO Champion 
(http://www.mmochampion.com).  



135 
 

conhecimento prévio do MMORPG – foram observados nos quatro reinos escolhidos, os 

territórios de (1) Elwynn Forest, devido ao fato de que é um dos territórios iniciais do jogo, 

indicado para usuários que possuem a faixa de nível do 1 ao 10; (2) Icecrown, devido ao fato 

de que é o território de nível de dificuldade mais elevado no jogo, onde a maioria dos 

jogadores que atingiu o nível máximo – 80, no momento em que esta dissertação é escrita – 

passa seu tempo, trabalhando em quests ou em busca de matéria prima para trabalhar nas 

profissões secundárias oferecidas pelo MMORPG; e finalmente, (3) a cidade de Dalaran, de 

onde podem ser acessados o Trade Channel, canal de maior fluxo de conversação no 

ambiente, e o Looking for Group, canal que possui o intuito de auxiliar na procura de outros 

jogadores que possuam os mesmos objetivos e desejem companhia para atingi-los. No tempo 

de permanência no ambiente, os outros canais conversacionais ainda foram experimentados – 

party, guild, raid – de forma esporádica, já que sua natureza é efêmera, dado o fato de que 

grupos de pessoas podem facilmente se formar e se dispersar. 

 

Figura 9: Mapa das Incursões executadas no MMORPG World of Warcraft 

 As incursões foram realizadas por uma hora em cada um desses territórios – no qual o 

resultado do chat log foi gravado para a realização da análise posterior – tendo sido realizadas 

emtre o dia 29 de novembro e 10 de dezembro de 2009, das 21h00 às 22h00, contando com o 

tempo de três dias dedicados a cada servidor, de acordo com seu fuso-horário interno154. A 

escolha dessa exatidão temporal se deu pelo fato de que, segundo Castronova (2005), o 

                                                 
154 Servidores podem obedecer fuso horários diferentes, funcionando por toda a extensão americana, de sua costa 
leste à costa oeste.  
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horário de pico no uso desses ambientes é das 19h00 às 23h00. O fluxo de dados coletados 

pode ser observado no número de linhas proveniente de cada servidor, indicados na tabela 6.  

Tabela 6: Número de Linhas de chat coletadas em WoW 

 The Scryers (RP) Warsong (PvP) Maelstron (RPPvP) Proudmoore 

(Normal) 

Elwynn Forest 119 linhas 272 linhas 196 linhas 238 linhas 

Icecrown 314 linhas 542 linhas 340 linhas 337 linhas 

Dalaran  14.237 linhas 18.653 linhas 12.119 linhas 14.995 linhas 

 

É importante pontuar que, das três modalidades de coleta pontuadas por Amaral, Natal 

e Viana (2009), apenas a terceira não será utilizada, pois este trabalho não contemplou 

entrevistas para com os usuários do MMORPG – nos apoiamos na pura observação e análise 

dos dados coletados, bem como no aparato teórico discutido durante toda esta dissertação, 

para elaborar a análise comparativa tecida no tópico à frente.  

Nele, portanto, usaremos partes extraídas desses diálogos estabelecidos através do 

ambiente no intuito de ilustrar nossa argumentação, demonstrando que a figura do jogo – 

representada nesta dissertação pela estrutura do círculo mágico – auxilia na mediação dos 

diálogos, criando um enquadramento e condicionando a formação de processos de interação 

social. Vale pontuar que, dada a natureza caótica do fluxo de informações proveniente do 

acesso, ao mesmo tempo, a vários canais do MMORPG, os diálogos serão editados, constando 

nos exemplos utilizados apenas as partes que sejam de interesse direto desta dissertação.  

 

4.3 Diálogos e a Presença do Jogo nas Interações Realizadas em World of Warcraft 

 

Para que possamos efetivamente vislumbrar se os aspectos do jogo participam de 

forma ativa – ou não – do processo pelo qual as interações sócio-comunicacionais são 

estabelecidas, é necessário que estabeleçamos bases comparativas através das quais é possível 

perceber em que medida os padrões comportamentais e dialógicos vão divergir, dadas as 

diferenças oferecidas pelos servidores do ambiente e as apropriações efetivadas pelos 

jogadores em contato com este. 

O objetivo dessa etapa é perceber se os três modos do discurso oferecidos por 

MacCallum-Stewart e Parsler (2009) irão figurar de forma proeminente nos quatro tipos de 

reinos descritos anteriormente, e que diferenças os diálogos nestes fazem transparecer, uma 

vez que seu uso pode ser também acompanhado de acordo com o gerenciamento múltiplo de 
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várias camadas de chat – um usuário pode manter conversações diferentes em canais 

diferentes ao mesmo tempo. Caso estes não estejam representados nos servidores, nos resta 

tentar identificar possíveis causas que nos levem a compreender que variáveis afetam tais 

padrões comportamentais e como as figuras do jogo como objeto e atividade vão incidir sobre 

o fenômeno. 

Dito isto, é importante que fique claro que, no que diz respeito aos modos dialógicos 

apontados, apontemos que a problemática relativa vai ser tratada de acordo com dois cuidados 

específicos: (1) primeiro, embora nos debrucemos sobre categorias isoladas apontadas como 

descritivas dos diálogos em World of Warcraft, é necessário que seja feita uma articulação 

para com o restante do corpo bibliográfico presente neste trabalho, no intuito de oferecer um 

tratamento científico mais detalhado; (2) em seguida, é necessário que frisemos o fato de 

nossa coleta de dados se debruçar sobre os diálogos estabelecidos publicamente, não 

contemplando diálogos privados estabelecidos entre jogadores – tal fator condiciona nosso 

entendimento sobre os processos estabelecidos, nos fornecendo uma visão singular dos muitos 

contextos sociais que figuram no MMORPG ao mesmo tempo.  

Em se tratando da coleta e análise dos dados, um detalhe importante diz respeito aos 

dados que foram considerados mais relevantes para a realização deste trabalho. Durante a 

etapa em que os dados foram analisados, nos deparamos com um princípio latente de 

hierarquia entre os canais. Essa hierarquia consiste em um desenvolvimento cultural e uma 

desenvoltura no modo pelo qual os diálogos são estabelecidos que podem ser identificados, 

senão numericamente, na óbvia quantidade de linhas coletadas do trade channel, ao menos 

em sua diversidade cultural e de discursos. Nesse sentido, é apenas natural que consideremos 

a maior parte dos exemplos como provenientes desse canal, não sendo os outros 

necessariamente eximidos da análise, mas figurando de forma limitada, quando comparados.   

Em tempo, ainda devemos pontuar que as assunções construídas na etapa analítica 

dizem respeito aos reinos em geral, a não ser que as diferenças entre as categorias dos 

servidores sejam sinalizadas no decorrer do desenvolvimento do texto, e que as categorias não 

se se apresentam de forma necessariamente exclusivas, à medida que podemos visualizar 

formas híbridas ao longo de nossa experiência. 

 

4.3.1 Leet 

 

Antes de adentrar uma digressão maior sobre a forma dialógica conhecida como leet 

(MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009), faz-se necessária uma contextualização 
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sobre os dados coletados durante a pesquisa. No cronograma estabelecido, cada um dos logs 

resultado da conversação foi analisado, com trechos pontuais servindo de exemplo para 

embasar a argumentação desenvolvida na etapa analítica. Tal estratégia auxilia na 

identificação de padrões comportamentais, no que se refere às conversações produzidas, além 

de demonstrar a relevância dos aparatos oferecidos pela estrutura do MMORPG.  

Um fato muito importante constatado quando dessa avaliação diz respeito à 

discrepância entre o tamanho físico do log resultante do trade channel e dos demais logs, 

resultantes da estadia no território para iniciantes e no território para o endgame. Enquanto os 

logs referentes à região de Dalaran – que acessa o trade channel, por sua vez –  possuem, em 

média, cerca de 15 mil linhas, os arquivos resultantes das incursões sobre Elwynn Forest e 

Icecrown medem, no máximo, 600 linhas – essas tendo sido coletadas no tempo hábil de uma 

hora. Vale apontar que tais valores representam diferenças significativas no que concerne à 

comparação. A partir daí já é necessário que pontuemos que o trade channel é, de fato, o 

canal de comunicação pública mais utilizado em WoW. 

Tal pontuação confere ao canal uma importância notória: por ser o canal escolhido 

como praticamente unânime para os jogadores, o trade channel figura como palco para 

algumas das apropriações do discurso que podem ser classificadas como o desenvolvimento 

em cima do modo comunicacional enfocado neste tópico.  

O fato de sinalizarmos que o trade channel é o mais importante dos canais públicos, 

no que diz respeito à amostragem de apropriações e na criação de práticas de produção e 

consumo cultural, não desmerece a amostragem realizada nos territórios específicos de 

Elwynn Forest e Icecrown. É necessário frisar, contudo, que  enquanto o trade channel possui 

um fluxo quase que perene – com linhas que surgem rapidamente a cada segundo – os general 

channel pertencentes aos demais territórios enfocados demoram, às vezes, vários minutos para 

que um diálogo se estabeleça.  

Se discutimos a quantidade, o que nos leva a pensar em uma suposta unidade de 

medida de linhas por segundo, precisamos também discutir um padrão qualitativo que 

envolva tais discursos. No trade channel, muito do fluxo dialógico consiste de informações 

que não possuem um receptor em específico. Um exemplo que condensa tanto a essência do 

uso do leet, quanto essa capacidade discursiva de não eleger um receptor em específico pode 

ser visto abaixo, no qual um jogador – cujo avatar possui o nome de ‘Philun’ – procura vender 

seus serviços em uma das profissões do jogo. O acrônimo LFW, que significa looking for 

work, no jargão internalizado à cultura do MMORPG, sinaliza tanto o intuito do jogador de 

pôr suas capacidades em prática – rotulando-o como um praticante da profissão que deseja 
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vender seus serviços; quanto uma vulnerabilidade à estrutura de regras que figura no 

MMORPG, esta consistindo em um tipo de condicionamento, de estreitamento das 

oportunidades que um jogador possui individualmente, de certa forma forçando-o à 

sociabilidade.  

 

Exemplo 1 

[2. Trade] [Philun]: LFW Engineering 

Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Ainda em se tratando do exemplo 1, o uso do acrônimo sinaliza uma ética inerente ao 

modo conversacional sendo discutido: há uma economia de caracteres, de tempo, de leitura. 

Mais que isso, há uma cumplicidade desenvolvida entre os jogadores que denota a formação 

de um código cultural que (1) não é compartilhado necessariamente por outros MMORPGs – 

o que significa que não é possível estabelecer uma generalização indistinta no que concerne à 

formação de um código desse tipo; e que (2) é tomado como de conhecimento compartilhado 

a priori entre os jogadores de World of Warcraft.  

Uma mensagem dessa natureza – sem um receptor definido – geralmente não recebe 

respostas no canal em que foi proferida. O trade channel não dá suporte, muitas vezes devido 

à velocidade com a qual a informação flui, ao estabelecimento de diálogos complexos. Ao 

invés disso, quando é de interesse de outro usuário usufruir daquilo que está sendo anunciado, 

este comumente envia um whisper (/w) para o anunciante, e os dois negociam as condições 

em conversa privativa. 

É interessante perceber que tal ferramenta de divulgação não é exclusiva do uso do 

leet. Mesmo quando o jogo impele – através do processo de agência operacional – os 

jogadores a se socializarem, à medida em que um jogador eventualmente vai precisar se 

utilizar dos serviços oferecidos por outros jogadores, o uso da linguagem não está 

necessariamente voltado para a forma curta e econômica associada ao modo conversacional 

aqui discutido. Apropriações que dizem respeito ao enquadramento provido tanto pela 

narrativa quando pelas decisões do design do jogo se mostram como excelentes oportunidades 

para que a criatividade e os princípios voltados para a noção de worldness transpareçam. É o 

caso verificado no exemplo 2, onde uma personagem que possui a profissão joalheria155, 

anuncia que quer vender seus serviços alinhavando sua publicidade no canal a localizações 

desenvolvidas na diegese do MMORPG. 

                                                 
155 Jewelcrafting, no original. 
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Exemplo 2156 

[2. Trade] [Sherbear]: Compartilhe o Amor! Gemas para todas as 

ocasiões, da Opera em Kara, à dança no celeiro em Goldshire, até o tango em 

Naxx! Você não pode errar com um design da Sherbear's Sparkle Shop! Pst157 e 

encontre o brilho que melhor lhe cai! Obrigado o.~ 

Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

O discurso da jogadora que controla o avatar ‘Sherbear’ se mostra especialmente 

intrigante – não demonstrando totalmente as características encontradas no modo leet, mas 

também não transparecendo um apreço “puro” pelas estratégias de interpretação encontradas 

no MMORPG e discutidas mais à frente, no tópico relativo ao modo conversacional Role-

playing. Ao se referir a duas zonas conhecidas do jogo – Karazhan e Naxxramas – por seus 

apelidos cunhados ao longo de anos de suas existências – Kara e Naxx, respectivamente – o 

discurso transparece um envolvimento tanto relativo à narrativa oferecida enquanto produto, 

pelo MMORPG, ao se referir a eventos específicos nas zonas citadas, quanto um apreço pela 

cultura desenvolvida por jogadores que se relacionam através do mecanismo de imersão 

através da persistência – esta fornecendo tanto aparatos cognitivos que fortalecem a idéia de 

enquadramento quanto fomentando o sentimento de pertença que é parte compositora da 

noção de worldness. 

O trade channel também é extensivamente utilizado para que os jogadores possam 

combinar seus papéis exercidos e montar grupos capazes de lidar com objetivos impossíveis 

de serem vencidos individualmente. A procura por certos papéis dá ao discurso um caráter 

diferenciado à sua recepção – e embora todos aqueles que se configurem como participantes 

no trade channel possam efetivamente lê-lo, ele é dirigido apenas aos que preenchem o papel 

requerido. Nesse sentido, podemos verificar uma vulnerabilidade dos jogadores às regras, à 

medida que é necessário, para formar um grupo, jogadores que ocupem papéis muito 

específicos e impreteríveis. De acordo com o proposto anteriormente podemos dizer que o 

jogo condiciona essa formação, especialmente dado o fato de ela ser pouco flexível. Tal 

necessidade – vulnerabilidade às regras do jogo, ao que é proposto pelo aspecto técnico – se 

configura precisamente na ocorrência de um caso de agência operacional, onde, para 

efetivamente participar do jogo, ou transformar o objeto em atividade, o usuário precisa, 

primeiramente, satisfazer necessidades posicionadas pelo sistema que rege o MMORPG. 

                                                 
156 Livre tradução: “Sher the Love! Gems for all occasions,From the opera at Kara to the nekkid barn dance in 
Goldshire to the Tango in Naxx! You can't go wrong with a JC design from Sherbear's Sparkle Shop! Pst and 
find the sparkle that suits you! Thank you o.~”. 
157 Jargão que significa que o jogador espera whispers de jogadores interessados em sua oferta – sigla para a 
expressão “Please Send Tell”.  
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Também nesse sentido, existe um código de comunicação que é tomado como de 

conhecimento a priori dos demais usuários envolvidos no canal discutido. O acrônimo 

utilizado varia ligeiramente, mas sua estrutura contém aquilo que podemos chamar de radical, 

e que consiste nas palavras looking for, variando em seu final: quando a necessidade diz 

respeito ao jogador, este geralmente procura por um grupo inteiro (daí, looking for group – 

LFG); enquanto, quando há um grupo formado, geralmente papéis específicos são 

requisitados para satisfazer as necessidades do grupo (resultando no looking for more – LFM), 

como pode ser visto, respectivamente, nos exemplos 3 e 4, e onde o acrônimo DPS significa 

damage per second, sendo um papel específico desempenhado por um jogador. 

Exemplo 3 

[2. Trade] [Telandar]: DPS lfg H VH 

Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Exemplo 4 

[2. Trade] [Zenaris]: LF3M DPS Razorfen Kraul 

Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Respectivamente, os dois diálogos poderiam ser traduzidos como “jogador no papel de 

DPS procura grupo para adentrar Violet Hold, Modo Heróico”, e “procurando mais três 

jogadores no papel de DPS para adentrar Razorfen Kraul”. O código cultural que rege a lógica 

desses acrônimos – e portanto do próprio uso do leet – é, de certa forma, tão sólido, que 

quando um jogador “desobedece” a regra social que o transforma em “parte do processo”, ele 

lida com retaliação vinda de seus próprios companheiros de servidor, como se estes fossem 

responsáveis por defender um código de conduta inerente ao MMORPG, como pode ser visto 

no exemplo 5: 

Exemplo 5158 

[2. Trade] [Fythe]: Grupo cheio, procura tank159 para H UP 
[2. Trade] [Windsinger]: Se o grupo está cheio, porque você quer um 

tank? 

                                                 
158 Livre tradução: “[2. Trade] Fythe: Full group, LF tank for H UP 
[2. Trade] Windsinger: If it is a full group, why do you need a tank 
[2. Trade] Fythe: aaannyways, obviously full when tank joins is what is implied :P 
[2. Trade] Fivington: hes speaking in the future tense...as in all other spots filled just not the tank spot 
[2. Trade] Osyrus: sounds almost fail group 
[2. Trade] Fythe: so you a tank or just mister obvious lol 
[2. Trade] Windsinger: just mister obvious 
[2. Trade] Fythe: 4man group LF tank for H UP. better? 
[2. Trade] Amareth: Yep, that's alot more specific. 
[2. Trade] Fythe: just dumbed down for others :P 
[2. Trade] Amareth: It would look cleaner if you said "LF1M Heroic UP, need tank, pst"” 
159 Um dos papéis desenhados pela estrutura de regras e desempenhado pelos jogadores. 
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[2. Trade] [Fythe]: de qualquer modo, obviamente o grupo estará cheio 
quando o tank se juntar a nós - o que está implicado :P 

[2. Trade] [Fivington]: ele está falando no tempo futuro - como se 
todos os outros lugares estivessem preenchidos, menos o tank 

[2. Trade] [Osyrus]: soa quase como um grupo fraco 
[2. Trade] [Fythe]: então, você é um tank ou apenas o senhor óbvio? 

lol160 
[2. Trade] [Windsinger]: apenas o senhor óbvio 
[2. Trade] [Fythe]: grupo de 4 pessoas procurando tank para H UP. 

melhor? 
[2. Trade] [Amareth]: Sim, assim está muito mais específico. 
[2. Trade] [Fythe]: eu emburreci a frase para os outros. :P 
[2. Trade] [Amareth]: Ficaria mais limpo se você dissesse: "LF1M tank 

H UP, pst" 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Não por acaso o trade channel é o canal mais ostensivamente utilizado pelos 

jogadores do MMORPG World of Warcraft – suas características técnicas figuram, 

definitivamente, como variáveis que capacitam os processos de apropriação – e 

principalmente, que estimulam o tipo de uso do canal. Sua principal diferença, com relação 

aos demais canais públicos, é o fato de bens virtuais e habilidades dos personagens poderem 

ser “linkados”, dando, ao fluxo proveniente do chat uma qualidade hipertextual, na qual o 

item ou habilidade aparecem em cores diferentes das designadas para o chat específico, seu 

nome entre colchetes, e um clicar permite que a menção de um item mostre todas as 

estatísticas a ele pertencentes, sem que o jogador precise descrevê-lo, como mostrado na 

figura 10.  

 
Figura 10: Item linkado no Trade Channel 

                                                 
160 Acrônimo para a expressão laughing out loud – uma tradução apropriada seria a expressão no português 
brasileiro morrendo de rir.  



143 
 

A existência de tal característica figura novamente como exemplo do processo de 

agência operacional, especialmente se considerarmos a premissa de que o trade channel é 

usado precisamente da forma original com a qual foi projetado, como um vetor de trocas de 

bens virtuais, onde os usuários podem anunciar vendas e compras, sem que precisem se 

policiar com relação a, por exemplo, quebrarem regras de interpretação ou de conduta. De 

fato, o espaço figurado neste canal é por demais diverso, o que impede que se trace um 

enquadramento que lhe seja inerente. Factualmente, padrões comportamentais se desenham, 

mas sua emersão se dá em momentos específicos nos quais um comentário pontual funciona 

como um gatilho para que o comportamento em questão seja disparado.  

Se falamos, em certo ponto, sobre uma previsibilidade comportamental condicionada 

pelos aspectos técnicos do jogo presentes no MMORPG e representada pelas estruturas 

submissas à idéia de agência operacional, nos é necessário ainda apontar que mesmo esta 

previsibilidade é subvertida, às vezes, através de formas de apropriação não projetadas pelos 

game designers. Nosso intuito aqui é apontar que algumas apropriações, em especial, não se 

debruçam necessariamente sobre o modo como o jogo ou a narrativa se impõem – são apenas 

voltadas para as possibilidades técnicas existentes no sistema de comunicação do MMORPG, 

e se desenvolvem de forma que imbuem em si tanto a essência do jogo quanto as influências 

externas de cada um.  

Uma brincadeira conhecida dos trade channels – e que foi identificada em momentos 

diferentes, nos quatro tipos de reinos – diz respeito a corromper o significado das habilidades 

de cada classe ou raça, adicionando o prefixo anal, de modo que o simples link de uma 

habilidade se transforma numa expressão de referência sexual, de cunho cômico, que não diz 

respeito necessariamente aos usos a priori das características técnicas do canal, nem 

tampouco aos processos de agenciamento endereçados anteriormente – pelo contrário, vai 

absolutamente contra as próprias recomendações do ambiente com base em faixas etárias e é 

causa de preocupações com base em censura. 

Em se acompanhando o diálogo do exemplo 6, é possível identificar que alguns 

usuários do MMORPG tentam dar, às suas contribuições para a brincadeira – estas múltiplas 

para além do exemplo dado – um senso de coerência que confere sentido às expressões 

criadas, enquanto outros simplesmente tentam colaborar do jeito que lhes convém, seja a 

colaboração boa o suficiente, ou não.  
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Exemplo 6161 

[2. Trade] [Gza]: Verek, eu acho que você precisa de mais 
[Resistência] anal. 

[2. Trade] [Verek]: Pra rebater a sua [Piscadela] anal? 
[2. Trade] [Retrovirus]: ah não, não esse lance de anal de novo  
[2. Trade] [Leva]: [Explosão de Fogo] anal roflmao162 
[2. Trade] [Rusluk]: [Tiro Explosivo] anal lol 
[2. Trade] [Telandar]: [O Espírito Humano] anal 
[2. Trade] [Vonusim]: vocês percebem que alguns desses sequer são 

engraçados, né? 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Como é de se esperar, o MMORPG possui regras sociais contra este tipo de 

comportamento – especialmente quando parte de sua audiência é composta por crianças e 

adolescentes – e  um usuário que venha a se comportar de forma não-apropriada pode ser 

relatado aos game masters – funcionários da Blizzard que resolvem problemas menores 

referentes ao cotidiano do MMORPG – cumprindo uma pena que pode variar de advertências, 

passando por suspensões, chegando ao banimento total da conta do usuário. O comportamento 

relatado, embora viole o end user license agreement do jogo no que diz respeito às regras de 

condutas internas ao MMORPG, geralmente acaba por não ser reportado, sendo considerado 

pela própria comunidade dos servidores como inócuo ou simplesmente bobo.  

Não há, nesse sentido, um envolvimento direto para com as regras do jogo, ou sequer 

para com a narrativa, mas novamente aqui os modos de controle relacionados ao conceito de 

círculo mágico estarão em ação – de modo que um jogador envolvido em uma brincadeira 

como a descrita, por estar, simultaneamente, prestando um serviço para um outro jogador ou 

discutindo políticas internas relativas à guilda da qual ele faz parte. Nesse sentido, mesmo que 

o trabalho tenha sugerido que o mundo virtual per se consiste em uma extensão do contexto 

social experimentado quando do offline, é mais apropriado apontar que, para cada canal do 

qual um usuário/jogador passa a participar, um contexto social específico é desenvolvido. 

Tais contextos sociais podem ser compartilhados – um jogador pode pertencer a uma guilda 

com, digamos, 20 membros, e participar de um grupo formado por cinco desses vinte 

membros, de modo que um assunto pode ser discutido no /party referente ao grupo, e o 

mesmo assunto pode ser discutido – com outro viés, com outras pessoas, com mais ou menos 

dissimulação ou mais ou menos efusividade – no /guild. A proposição aqui – e que se apóia 

                                                 
161 Livre tradução: “[2. Trade] Gza: Verek, I believe you need some anal [Toughness] 
[2. Trade] Verek: To counter your anal [Blink]? 
[2. Trade] Retrovirus: oh no, not the anal #^%$ again  
[2. Trade] Leva: anal [Fire Blast] roflmao 
[2. Trade] Rusluk: anal [Explosive Shot] lol 
[2. Trade] Telandar: anal [The Human Spirit] 
[2. Trade] Vonusim: you guys realize some of those aren’t even funny, right?”. 
162 Acrônimo para a expressão rolling in the floor laughing my ass off – uma versão  
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precisamente na proposição de Ribeiro (2003) – é a de que regiões de frente e fundo 

(GOFFMAN, 1959) se desenvolvem para os usuários à medida que novos diálogos vão sendo 

estabelecidos – e o que parece somente um esforço trivial de coordenação dos vários canais é, 

na verdade, um complexo diagrama no qual, para cada região de frente estabelecida, os outros 

contextos podem se tornar momentaneamente regiões de fundo. Voltaremos a este assunto no 

próximo tópico, ao problematizar a idéia de pertinência múltipla.  

Em se traçando conclusões sobre apropriações como a brincadeira descrita acima, é 

postulável que, embora esse exemplar especificamente tenha muito pouco a ver com a 

essência do jogo enquanto produto – enquanto bem simbólico criado e só posteriormente 

consumido – esse tipo de apropriação é um dos elementos responsáveis pela colaboração na 

criação de uma suposta subcultura que floresce dos mecanismos propostos pelo MMORPG, 

com sua composição estrutural imbricada a experiências externas ao ambiente. Postular – em 

uníssono com os autores citados de forma extensa no decorrer do trabalho – o 

desenvolvimento dessa cultura nos apontaria padrões pelos quais poderíamos explicar, por 

exemplo, o fato de uma prática singular como essa ocorrer em vários servidores, não sendo 

necessariamente restrita a um só reino em específico. O uso universal dos acrônimos também 

remete a essa unicidade, esse componente cultural que, supostamente se desenvolveria a partir 

dos símbolos interpretados e reinterpretados nesses mecanismos interacionais. 

 No que se refere a diferenças entre os tipos de reinos que envolvam, necessariamente, 

o modo comunicacional leet, as diferenças são mínimas. Uma pontuação pode ser feita, 

contudo, no que diz respeito ao modo como os usuários do servidor Warsong, exemplar PvP 

analisado, lidam para com seu trade channel. Portando o maior fluxo de diálogos registrado 

entre os quatro trade channels analisados, com cerca de 18 mil linhas no espaço de uma hora, 

o trade channel do Warsong progride de forma tão dinâmica que um anúncio não figura em 

sua visualização por mais que alguns segundos. Um recurso, portanto, utilizado pelos usuários 

pertencentes a esse servidor, é o de se utilizar da prática do flood, digitando várias vezes a 

mesma frase e enviando-a de forma a garantir que, mediante a repetição, essa seja vista. 

Exemplo 7 

21:22:31.202  [2. Trade] [Tryphx]: WTB CRUSADER ORB ! 
21:22:32.390  [2. Trade] [Tryphx]: WTB CRUSADER ORB ! 
21:22:33.201  [2. Trade] [Tryphx]: WTB CRUSADER ORB ! 
21:22:51.878  [2. Trade] [Tryphx]: WTB CRUSADER ORB ! 
21:22:52.656  [2. Trade] [Tryphx]: WTB CRUSADER ORB ! 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

No exemplo 7 acima, os time stamps do registro foram mantidos no intuito de se 

perceber a frequência com a qual o usuário enviou a mensagem. Percebe-se que a diferença da 
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primeira para a segunda e terceira mensagens é de, aproximadamente, um segundo – o que 

nos faz presumir que todas foram enviadas sem que o usuário esperasse para saber se foi lido 

pela comunidade – se alguém responderia ao seu pedido – ou não. As duas últimas aparecem 

cerca de vinte segundos depois, demonstrando a alta demanda e urgência da mensagem. A 

prática do flood, extremamente comum no servidor Warsong, e que muitas vezes vem aliada a 

outras quebras de uma etiqueta que sequer foi criada de forma interna ao jogo, mas ao invés 

disso se baseia em várias outras premissas adotadas como sendo inerentes  a comunicação 

verbal via aplicativos online; uma dessas quebras, por exemplo, é o uso do caps lock ativado. 

O exemplo 7, inclusive, é adequado o suficiente para ilustrar este fato. 

 Apontar esses fatos corrobora para com as pontuações de Sicart (2009), que se referem 

à qualidade da jogabilidade em servidores PvP. Aparentemente, a essência agonística 

necessariamente presente dadas as regras implementadas em um server PvP de WoW acaba 

por fortalecer também um comportamento de competição que compromete estratégias sociais 

de ajuda e camaradagem mais presentes, por exemplo, em servidores RP. Um diálogo 

extraído de um  guild chat no The Scryers e que foi transcrito para o exemplo 8 ajuda a 

ilustrar essa ética recorrente aos tipos de jogabilidade: 

Exemplo 8 

[Guild] [Kakaz] não dá pra ninjar em guild run163, claro neh 
[Guild] [Kakaz] agora PUG? 
[Guild] [Kakaz] ouxi 
[Guild] [Kakaz] voce ta ficando velho e ta ficando bomzinho d+ 
[Guild] [Kakaz] axo que eh o espirito de server RP 
[Guild] [Kakaz] de se ajudar e tudo mais 
[Guild] [Kakaz] que nem diego 
[Guild] [Kakaz] sai distribuindo buffs164 por onde ele vai 
[Guild] [Kakaz] pra galera questiar com kings165 e tal ja ajuda 
 Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

A discussão estabelecida demanda uma explicação prévia da dinâmica do jogo: 

existem, distribuídos pelo mundo de WoW, antagonistas especiais, conhecidos como bosses, 

numa evocação à lógica da jogabilidade dos video games de plataforma da década de 

1980/1990, como Sonic (Sega, 1991) ou Metroid (Nintendo, 1986), dentro de zonas 

específicas, para as quais os jogadores montam excursões – raids – no intuito de derrotá-los. 

As batalhas, comumente, demandam um certo compromisso do jogador para com o jogo, 

tanto que a existem guildas cujo foco é exatamente a organização dessas raids. O detalhe é 

                                                 
163 Um grupo formado por membros de uma mesma guilda para tentar derrotar um desafio em específico.  
164 Habilidades internas ao jogo que dão estatísticas bônus para indivíduos-alvo, facilitando tarefas 
momentaneamente. 
165 Blessing of Kings é uma habilidade da classe Paladin que aumenta todas as estatísticas de um personagem-
alvo. 
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que os bosses de raids geralmente possuem um loot166 diferenciado, e que pode consistir em 

itens com melhores estatísticas que os anteriores possuídos pelo jogador.  

O modo pelo qual é decidido que jogador ficará de posse do loot pode variar, mas 

geralmente, quando há mais de 5 jogadores – grupos nos quais o método é a sorte, numa 

rolada de dados, e aquele que tiver o número mais alto fica com o item – os grupos de raid 

costumam eleger um master looter , que possui o poder de decidir quem fica com o item. Em 

guildas organizadas para esses fins, a presença de um master looter ajuda a otimizar o tempo 

gasto na distribuição do loot, além de dar vazão a um comportamento de crítica e avaliação da 

própria situação de jogo. Embora todo mundo efetivamente queira novos itens, é aceitável que 

todo mundo deve progredir, pois quanto melhor o grupo, mais provável que se possa derrotar 

desafios mais complexos. 

 O ato de “ninjar”, como citado no diálogo do exemplo 8, consiste em dar a alguém um 

item que não lhe era de direito – porque esse alguém não ganhou no roll de dados, ou porque 

outrem precisava do item com mais urgência. No Warsong, em especial, essa prática é 

comum, onde as práticas de lealdade para com o igual são, aparentemente, mais importantes 

do que um senso de ética mais preocupado em se comportar da maneira mais correta que da 

maneira mais lucrativa. Mais que simplesmente explicar o termo, é necessário atentar para a 

composição do diálogo, na qual o jogador professa uma suposta diferença comportamental 

entre servidores PvP e servidores RP, na qual os jogadores de servidores voltados para a 

prática do role-playing possuiriam um comportamento mais cordial, enquando jogadores dos 

servidores PvP seriam consideravelmente mais individualistas, especialmente quando lidando 

com jogadores desconhecidos, em pick-up groups – que, no jargão em leet são conhecidos 

como pugs. 

 Nossa incursão pelo primeiro modo comunicacional identificado no MMORPG World 

of Warcraft nos mostra práticas comportamentais relativas aos diálogos estabelecidos através 

de seu sistema de chat channels, mas também denota necessariamente o aporte cultural 

desenvolvido no decorrer do processo de envolvimento do usuário pelas vias de construção da 

idéia de worldness. Com base nisso, passamos agora para a segunda parte dessa etapa 

analítica, na qual nos depararemos com a idéia de personagens teoricamente narrativos 

falando de seus atributos regidos por regras  e jogadores falando de técnicas e apropriações do 

próprio ambiente interacional, ao trazer à tona a idéia de metagaming. 

 

                                                 
166 Jargão do MMORPG para um tesouro guardado pelo boss, e que é acessível no momento posterior à morte, 
pelos jogadores. 
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4.3.2 Metagaming 

  

A idéia de metagaming está firmemente conectada ao fino equilíbrio entre regras e 

ficção existente nos jogos eletrônicos, mas também é fruto do advento da interação mediada 

por ambientes online, pois guarda um sentido que não é satisfeito se não houver um discurso 

sendo proferido – em suma, se houver estabelecimento dos processos comunicativos. 

MacCallum-Stewart e Parsler (2009) entendem que, quando um jogador se dirige a aspectos 

do jogo através de seu avatar – numa comunicação que é condicionada pela própria essência 

da estrutura interpretativa dada a priori pelo produto – este estará se engajando em uma 

prática de auto-referência que, enquanto não é submissa a nenhum juízo de valor – não sendo 

considerada certa ou errada – ainda configura um fenômeno de auto-referenciação que ajuda a 

desfazer a ilusão de mundo.  

É válido pontuar que, no que diz respeito à linha argumentativa desta dissertação, não 

defendemos a idéia de imersão pura – de crença completa nos mundos de fantasia – ao invés 

disso, o princípio defendido pela noção de worldness diz respeito à experiência tanto do viés 

narrativo quanto do viés que diz respeito ao conhecimento de tais características técnicas 

sobre o próprio personagem. Essa linha argumentativa nos permite propor que, por exemplo, a 

forma comunicacional estabelecida no metagaming é vital para o próprio estabelecimento da 

cultura que os autores citados anteriormente apontam como proveniente do ambiente do 

MMORPG, à medida que ajuda a moldar o próprio enquadramento dos canais e a condicionar 

a participação de certos usuários. Essa gênese cultural, cujo surgimento Huizinga (1950) 

atribui ao jogo, em sua forma pura, à idéia do lúdico, acaba por transformar um nexus 

informacional como o trade channel, por exemplo, em uma entidade a cujo discurso pode ser 

dirigido, como no exemplo 9. 

Exemplo 9167 

[2. Trade] [Baiyne]: bom dia, trade.  
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Pontuamos aqui a diferença entre o exemplo 9 e o exemplo 1, por instância. Enquanto 

no exemplo 1 a atitude girava em torno de buscar receptores, no exemplo 9 a atitude do 

usuário é muito mais a de se mostrar pertencente à entidade a qual ele se dirige, de modo que 

um usuário que dá “bom dia” ao canal inteiro dificilmente espera que todas as pessoas 

subscritas ao canal no dado momento vão necessariamente responder. Tal atitude pode ser 

comparada, de forma semelhante, às regras de etiqueta do mundo offline – o que nos faz 
                                                 
167 Livre tradução: “[2. Trade] [Baiyne]: morning, trade”. 
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lembrar de como os próprios canais de chat, em sua forma genérica, às vezes funcionam como 

metáforas espaciais – onde uma pessoa, ao adentrar um espaço povoado, é levada a 

cumprimentar aqueles que o povoam. Como foi pontuado anteriormente, em WoW essa 

identificação entre significante e significado é mais plana ainda, devido às imbricações entre 

os canais de comunicação e a lógica geoespacial pertinente ao MMORPG. 

Essa breve noção de espacialização que figura nos MMORPGs é responsável, por 

exemplo, por constatações como as referentes às populações temporárias das cidades 

principais de cada facção. As quatro grandes cidades da Aliança e da Horda funcionam, 

guardadas as proporções óbvias oriundas das comparações entre contextos online e offline, de 

forma semelhante às metrópoles pelas quais milhões de indivíduos transitam in loco, no 

cotidiano. Não só as possibilidades comunicacionais são, de forma semelhante, aumentadas, 

com relação a territórios mais ermos, mas a gama de serviços oferecidos – e demandados – é 

imensamente maior. Não por acaso, portanto, as cidades são os lugares mais indicados para se 

achar algo que eventualmente se venha a procurar.  

Uma digressão nos é permitida: no exemplo 10, podemos vislumbrar como a relação 

entre espacialidade e comunicação é imbricada em World of Warcraft. Um grupo de 10 

pessoas tentando adentrar uma zona de raid perdera um de seus membros, e nenhum dos 

usuários possuía amigos online que pudessem preencher o lugar que acabara de ficar vago. 

Com seus nove membros localizados espacialmente na entrada da zona, não havia muito que 

pudesse ser feito, a não ser retornar até um lugar do qual se pudesse acessar os dois canais nos 

quais este tipo de atividade é geralmente anunciada: o trade channel  (/2) e o looking for 

group (/4). 

 

Exemplo 10168 

[Raid] [Dranous]: eu vou até dalaran ver se acho alguém 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Percebamos que as próprias decisões de design do jogo condicionam o modo pelo qual 

o relacionamento vai, aí, se estabelecer. Um jogador possui meios de se deslocar 

instantaneamente para alguns lugares, mas para outros, não há muito que possa ser feito, e o 

tempo para (1) encontrar um outro jogador que possa preencher a vaga de forma adequada e 

(2) se deslocar até o lugar para onde o grupo deve ir é considerado tempo perdido, no qual 

nenhuma atividade efetiva relacionada à evolução está sendo realizada. Uma vez de volta a 

uma das grandes cidades – de onde os canais principais podem ser acessados – o jogador faz 

                                                 
168 Livre tradução: “[Raid] [Dranous]: ill head up to dal and see if i can pug someone”. 
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uso novamente dos códigos de comunicação da cultura, mediante a forma comunicacional 

conhecida como leet, para tentar achar algum outro jogador interessado nos mesmos 

objetivos. 

Finda a digressão, devemos voltar à questão de como o metagaming, portanto, se dá 

no exemplo 9: efetivamente, um indivíduo não poderia se comunicar com todas as pessoas 

que estivessem presentes no mesmo território que ele – e se o enquadramento proporcionado 

pela narrativa dá um script para o usuário no sentido deste utilizar os comandos /say e /yell – 

que emulam os modos da fala humana – o enquadramento proposto pelas decisões de design 

do sistema de comunicação, que não está necessariamente conectado às regras do MMORPG 

enquanto jogo, sugere outros scripts. Nesse caso, devemos corroborar com a proposição de 

Aarseth (2009) discutida no capítulo 2, quando o pesquisador norueguês sugere que, embora 

WoW possua um mundo ficcional que inspira o MMORPG, o ambiente em si não passa de um 

game world: um mundo que é regido mais por decisões de design do que por estruturas 

ficcionais.  

Obviamente deve ser percebido que a aproximação do pesquisador norueguês à 

dicotomia narratologia-ludologia, de certa forma, condiciona seu pensamento: sua fala nos faz 

considerar que a estrutura narrativa presente em WoW é minimizada pelo aspecto do design e 

das regras, quando, de forma alguma, é intuito desta dissertação insinuar isto. Ao contrário, 

acreditamos que existe um equilíbrio necessário entre as diversas variáveis envolvidas no 

processo, e que estas são, necessariamente, assimiladas pelo usuário no momento em que este 

frui do bem simbólico.  

 Essas apropriações dos sistemas comunicacionais existentes em WoW nos permite 

vislumbrar situações singulares. Uma dessas situações acontece precisamente dado aos 

mecanismos de pertença a grupos em específico – quando um indivíduo está associado a uma 

guilda e a um grupo de raid (de 2 a 40 pessoas), ele figura em uma situação temporária que 

podemos denominar de pertinência múltipla. Relações de pertinência múltipla são 

interessantes para vislumbrar comportamentos relativos à manutenção das regiões de frente e 

de fundo (RIBEIRO, 2003) relativas a jogadores envolvidos na conversação.  

 O exemplo 11 demonstra precisamente uma dessas situações. No grupo de raid em 

questão, 18 membros faziam parte da mesma guilda – ou seja, eles compartilhavam os dois 

chats públicos: o /raid e o /guild. Em certo momento, um NPC – Garrosh Hellscream – foi 

responsável por um emote que aparece no chat log acompanhado pelo som de sua voz no 

próprio MMORPG. Devido ao fato de a coordenação de mais de cinco pessoas geralmente ser 

feita através de sistemas de transmissão de voz – e não por chats textuais, devido à sua 
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dinâmica – muitos jogadores ao adentrarem um desses grupos acabam por desligar todos os 

efeitos sonoros do jogo. No caso em específico, o jogador que controlava o avatar ‘Candace’ 

foi responsável por uma ação semelhante a esta. 

 

Exemplo 11169 

[Guild] [Auraszun]: esse garrosh é um saco 
[Guild] [Candace]: quem é garrosh? 
[Guild] [Auraszun]: filho de grom hellscream 
[Guild] [Candace]: e eu pensando que a gente tava falando de um dos 

pugs 
[Guild] [Candace]: fiquei aqui ‘cade esse cara?’ e não conseguia 

achá-lo 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Com o sistema de som do MMORPG desligado e com a atenção voltada para a 

essência de cada batalha – onde é necessário que os jogadores executem uma coreografia com 

seus avatares – ‘Candace’ entendeu que o NPC do qual ‘Auraszun’ falava fosse um dos 

participantes da raid que não compartilhavam a relação de pertinência múltipla. ‘Candace’fez 

uso do guild chat para comentar algo que seria lido pelos companheiros de guilda, mas que 

não seria lido por alguém que estivesse exclusivamente no raid group. A relação de 

pertinência múltipla dá, nesse caso, ao jogador, diferentes contextos com os quais ele precisa 

lidar – contextos que criam múltiplas regiões de frente e de fundo (GOFFMAN, 1959; 

RIBEIRO, 2003).   

Só ao obter a resposta de ‘Auraszun’, relacionando o NPC Garrosh Hellscream à linha 

narrativa que dá suporte ao MMORPG, o conhecimento de ‘Candace’ foi contextualizado, e 

logo o jogador percebeu que era um comentário genérico feito sobre o ambiente espacial 

compartilhado, no dado momento, por aqueles jogadores.  

Podemos retornar, nesse sentido, à proposição inicial da divisão entre tipos distintos 

de imersão. Considerando, nesse caso, que ‘Candace’ se preocupava muito mais com as 

atividades sendo executadas nas lutas dentro da raid do que necessariamente em como o 

ambiente se mostrava ao seu redor, podemos sugerir que é visível, neste caso, a ação do 

chaveamento entre os tipos de imersão propostos no primeiro capítulo deste trabalho: se em 

um momento o jogador experimentava meramente a interação para com as regras e 

necessidades impostas pelo jogo, em um momento seguinte, quando sua atenção foi chamada, 

esta interação passou a se dar com a narrativa. Como pontuado anteriormente, a estrutura do 
                                                 
169 Livre tradução: “[Guild] [Auraszun]: this garrosh is a dope 
[Guild] [Candace]: who is garrosh? 
[Guild] [Auraszun]: grom hellscream's son 
[Guild] [Candace]: ooo here i was thinking we spoke of one of the pugs 
[Guild] [Candace]: i was like - where's this guy? i couldnt see him lol”. 
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círculo mágico é responsável pelo controle dado entre os tipos de atenção – e daí, de imersão 

– conferindo, assim, ao jogador, a desenvoltura necessária para lidar com os vários aspectos 

do ambiente que se desenvolvem à medida que o jogo enquanto atividade progride. 

Esta última pontuação vem acompanhada de um fato interessante de ser percebido, na 

relação de mediação estabelecida pela figura do círculo mágico, nesse sentido: a figura do 

controle não está necessariamente associada aos processos de gradação postulados com 

respeito ao conceito. Embora possamos, sim, lidar com situações onde o círculo mágico vai 

ser necessário para articular o modo pelo qual os atores envolvidos na interação lidam com o 

contexto online de um lado, e o contexto offline do outro, a própria idéia de que o conceito é 

responsável, pelos mecanismos através dos quais a imersão se desenvolve, condiciona a este o 

gerenciamento das estruturas de interação entre jogador e regras e, de forma semelhante, entre 

jogador e narrativa. Sendo assim, a figura da mediação aparece nesse sentido, se 

considerarmos que, no exemplo dado, há um chaveamento – mesmo que momentâneo – dos 

tipos de imersão.  

  Há algo mais que pode ser pontuado ainda neste exemplo: aparentemente, o fato de 

‘Auraszun’ ter usado o guild chat ao invés do raid chat para se referir à localização espacial 

compartilhada pelos membros da guilda funcionou como um forte elemento de 

enquadramento para que a resposta de ‘Candace’ se mostrasse daquela forma. Se o 

comentário tivesse sido feito no raid chat – onde todos os outros jogadores poderiam lê-lo – a 

reação do jogador que controlava o avatar ‘Candace’ provavelmente seguiria outro fluxo, no 

qual o reconhecimento do guild chat como região de fundo momentânea não acontecesse. 

 A idéia de pertinência múltipla e suas consequências podem incorrer de formas 

diferentes, a depender de como estas se relacionam para com as categorias de localização 

geoespacial e amplitude interacional. Numa situação distinta, observada no território de 

Icecrown, , um raid group de 25 pessoas foi formado para adentrar um local em específico. 

Antes de todos se dirigirem ao local em questão, contudo, três dos jogadores conversavam 

sobre assuntos que não diziam respeito necessariamente aos outros envolvidos, se utilizando 

do /say. Desse modo, podemos vislumbrar uma pertinência múltipla diferenciada: de um lado 

lidamos para com o raid chat, cuja localização geoespacial não era necessária e a amplitude 

interacional era grande e diversa (25 pessoas).  

Dependendo do discurso que se deseja proferir – e se sabendo que este pode não ser 

do interesse dos outros membros – um jogador pode escolher utilizar um método 

comunicacional que dependa necessariamente da localização geográfica, para que só aqueles 

ao seu redor possam acompanhar o que é dito.  
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Pode-se dizer, portanto, que de fato a amplitude interacional de uma forma 

comunicacional necessariamente vai interferir no tipo de discurso proveniente do jogador. 

Esse tipo de comportamento é semelhante ao visto em grandes aglomerações de indivíduos, 

onde o que tende a acontecer é a convergência de poucos indivíduos em muitos círculos 

conversacionais – e não um círculo apenas com todos os indivíduos. Um jogador, por 

exemplo, pode experimentar sentimentos de timidez ou estranhamento, ao adentrar um grupo 

de raid onde 24 das pessoas são conhecidas e jogam juntas com frequência, enquanto este 

único seria um “estranho”, ou “forasteiro”.  

De forma semelhante, a própria idéia da localização geoespacial pode funcionar como 

elemento condicional para a interação. No exemplo anterior, onde enfocamos três jogadores 

pertencentes a um raid group, ao se utilizar do /say, estes garantiam que a raid não lesse o 

assunto discutido pelos três em uma localização geográfica específica. Contudo, dado o modo 

pelo qual o /say  funciona – deixando com que o diálogo seja público para todos aqueles que 

estiverem à distância de 25 jardas – outros jogadores, que estejam simplesmente passando 

pelo local e não estejam necessariamente envolvidos, podem se interessar e engajar em outras 

interações, dinamizando, desta forma, o processo comunicacional estabelecido através do 

MMORPG. Conhecer, portanto, os requisitos e propriedades técnicas de cada um dos métodos 

interacionais é necessário para que um jogador possa estabelecer apropriações como estas, 

necessariamente gerenciando com desenvoltura seus múltiplos contextos socias. 

 Nos movendo do território necessariamente intersticial entre o domínio das regras e o 

domínio da ficção regido pela noção de metagaming, nos aproximamos a partir de agora, da 

problemática levantada pela idéia de interpretação de papéis, tocada pelo modo 

comunicacional que MacCallum-Stewart e Parsler (2009) chamam de role-playing. 

 

4.3.3 Role-playing 

 

É notório tanto para a literatura especializada (ver CORNELIUSSEN e RETTBERG, 

2009) quanto para os usuários do MMORPG World of Warcraft que comportamentos 

voltados para a prática do role-playing não são exatamente comuns em reinos que não 

possuam tal recomendação explicitada em seu nome. Factualmente, é necessário que 

apontemos que, com relação às estruturas oferecidas pelo jogo para dar suporte às práticas de 

role-play, estruturas que Klastrup (2003) identifica como adereços, não há absolutamente 

nenhuma diferença entre os quatro tipos de servidores: cada emote, cada NPC, cada referência 

se repetem de servidor em servidor, de forma que a reação à interpretação de papéis é de 
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decisão do usuário. Obviamente, o contato com tal tipo de servidor não se dá de forma pura – 

vários dos jogadores que procuram os servidores marcados como RP no intuito de se utilizar 

de sua propensão às práticas de interpretação o fazem após conhecerem outros produtos 

voltados para essa prática, em especial os RPGs. A própria franquia Warcraft possui cenários 

para RPG tradicional, de forma que a experiência oferecida aos jogadores é, de certa forma, 

completa. Esse fato por si só já adiciona muito ao enquadramento esperado quando da 

incursão a esses servidores e a essas práticas, por esta dissertação.  

Excetuando-se os reinos RP, abertamente voltados para a prática do role-playing, esta 

pesquisa não encontrou, em nenhum dos três tipos restantes de reino – nem mesmo no reino 

RPPvP, que, em teoria, dá vazão à prática – uma referência a casos de role-playing. Uma 

explicação possível para tal fato, especialmente no que concerne a inexistência do fenômeno 

em servidores RPPvP, é a oferecida por Sicart (2009), sugerindo que a qualidade da 

jogabilidade em servidores PvP compromete a relação de pertença a esse, de modo que, 

aparentemente, há uma tendência em jogadores dos servidores deste tipo de que estes se 

importem muito mais com os elementos voltados para as regras – itens poderosos e que os 

permitam atingir feitos o mais importante possível – do que com apropriações como a 

interpretação de papéis. 

Práticas de role-play como as que foram referenciadas no decorrer desta dissertação, 

portanto, se dão quando os jogadores escolhem concentrar-se na criação de uma personalidade 

para o personagem escolhido – e quando eles realizam ações do personagem como se fossem 

suas próprias. O game design de World of Warcraft limita, contudo, muito da prática do 

desenvolvimento de uma personalidade na hora da escolha do personagem. Como apontado 

por MacCallum-Stewart e Parsler (2009), o fato de a customização do avatar ser limitada 

acaba por frustrar certas expectativas de interpretação. Isso também acontece pelo fato de 

cada uma das raças passíveis de seleção ser representada de forma sexualmente atraente – 

músculos definidos, seios fartos, etc. 

A principal discussão levantada, quando da aproximação da questão da interpretação 

de personagens em ambientes online, diz respeito ao fato de que os aspectos agonísticos do 

jogo estão por demais evidentes – de forma diferente do que é experimentado no RPG. O 

interesse da maioria dos jogadores de WoW, segundo MacCallum e Parsler (2009, p. 227) 

consiste em evoluir seu personagem – e o role-playing não facilita isso; ao contrário, dificulta 

e torna a progressão mais lenta.  

A única faceta do gameplay central em World of Warcraft possível de ser afetada pelo 

ato de interpretação é a construção de relacionamentos interpessoais, que podem, por 
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conseguinte, levar a um gameplay mais produtivo. Contudo, os autores ainda apontam 

(MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009), que tais relacionamentos podem ser 

formados com a mesma eficácia sem que haja a necessidade da interpretação. 

Nosso foco aqui não é a motivação do ato da interpretação de papéis, mas analisar um 

efeito posterior: uma vez que tal ato foi incitado, que tipo de comportamento é desenvolvido 

pelo jogador? Nosso exemplo aqui se concentra em uma peça de diálogo em específico, mas 

demanda uma descrição mais apurada: a cidade de Ironforge, lar dos anões, estava sendo 

invadida por um contingente massivo de jogadores da Horda, e tanto jogadores quanto NPCs 

guardiões da cidade já tinham sido derrotados, deixando exposto ao bel prazer do grupo de 

inimigos a figura do rei Magni Bronzebeard. ‘Plapla’, uma personagem da classe paladin, 

transitava pela zona na qual o rei esperava seus inimigos – e ao invés de simplesmente fechar 

o jogo ou fugir da cidade para um lugar seguro no qual ela não fosse ameaçada, ‘Plapla’ 

escolheu confrontar sozinha (Figura 11) a horda de inimigos que adentrava. A personagem 

então desembainhou sua arma e seu escudo e usou a função /yell de sua interface 

comunicacional para ameaçar o exército. “Thou shall not be passed”.  

 
Figura 11: Plapla e Magni Bronzebeard contra um contingente da Horda. 

A despeito do óbvio erro de sintaxe da língua inglesa, a frase de ‘Plapla’ (que deveria 

ter sido Thou shall not pass) pode ter sido uma escolha baseada na pura chance – uma 

coincidência – mas pode ser interpretada como um dos bens simbólicos mais importantes e 

que mais influenciou não só a criação do MMORPG WoW, mas a criação do mundo ficcional 



156 
 

que dá suporte ao MMORPG. Thou shall not pass é uma expressão que ficou famosa no 

universo da fantasia medieval ao ter sido usada por Gandalf em sua luta contra o balrog de 

Morgoth, na ponte de Khazad Dûn, no primeiro volume, A Sociedade do Anel, da trilogia de J. 

R. R. Tolkien.  

É necessário perceber aqui o comportamento escolhido pelo jogador que controlava a 

personagem é um comportamento que ecoa pela retórica da fantasia e remete aos heróis, em 

menor número e decadentes – referenciando aqui os cavaleiros de Rohan na luta do Forte de 

Helm, ou os homens de Númenor e a decadência de Gondor na última batalha nos Campos de 

Pélenor – que se sacrificam por uma causa maior, para referenciar ainda a obra de Tolkien. 

É perceptível, portanto, de acordo com o aparato teórico que foi proposto no presente 

artigo, que o comportamento proveniente da personagem ‘Plapla’ tem origem absolutamente 

nas características narrativas do MMORPG, pois uma rápida avaliação das circunstâncias – 

como a que um jogador de xadrez ou outro de emergência qualquer pode fazer – deixaria 

claro que no quesito de jogabilidade, havia pouco a ser feito, já que as estatísticas apontavam 

muitos jogadores contra um só: uma situação praticamente impossível de ser contornada pelas 

vias do combate direto, pelo viés agonístico inerente às regras. Tais características narrativas 

não são exclusivas, obviamente, do MMORPG enquanto bem simbólico exclusivamente. 

Como foi pontuado anteriormente, sua estrutura ficcional dialoga fortemente com outras obras 

enquadradas no mesmo gênero – e com outras estruturas simbólicas da cultura 

contemporânea.  

Em conformidade com o que é esperado de um jogador que escolhe interpretar, 

portanto, as ações da personagem vão na mesma direção que a retórica da fantasia parece 

reafirmar: a de que é melhor morrer com honra nos campos de batalha do que fugir e ser tido 

como covarde. Yee (2007) discursou sobre o tema ao falar da teoria da confirmação 

comportamental – que sugere que as expectativas de um indivíduo (perceiver) possam ser 

suficientes para fazer com que outro indivíduo (denominado target) se porte de uma forma 

que confirme as expectativas do primeiro. “Em conformidade com a teoria de auto-percepção 

tais indivíduos passam a se comportar do modo como eles acreditam que aqueles que os 

observam esperariam” (YEE, 2007, p.27). Dois fatores aqui agiriam como limitadores – e 

impulsionadores, ao mesmo tempo – do sentimento de agência: (1) toda a bagagem simbólica 

presente na retórica da fantasia, ou seja, scripts desenhados ao longo dos anos e do diálogo 

entre essas formas e a cultura, que mostrariam como comportar-se em devidas situações; e (2) 

a expectativa – enquanto role-players – dos jogadores ao redor, do outro generalizado no dado 

contexto social.  
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É notório o fato apontado por MacCallum-Stewart e Parsler (2009) de que a prática do 

role-playing não é exatamente bem acolhida entre os milhões de jogadores de World of 

Warcraft. Embora vários certamente nutram interesse pela narrativa e mesmo pelo gênero que 

dá suporte à diegese do MMORPG, mesmo estes muitas vezes não estão interessados em 

desenvolver práticas de interpretação, já que em termos de variáveis de entretenimento, o 

próprio game design se encarrega de criar objetivos e fornecer recompensas, na melhor 

evocação ao modelo clássico de jogo de Juul (2005) como uma estrutura que envolve 

sentimentos de perda e ganho, como discutido no capítulo 1. 

Em tempo, vale pontuar que o fato de este tipo de padrão comportamental ser raro não 

significa que ele seja inexistente. Nas observações aos servidores de role-playing, por muitas 

vezes encontramos jogadores que professavam, no próprio trade channel, sua vontade de 

interpretar. É interessante como, considerando nossa visão gradual do conceito de círculo 

mágico, um jogador toma em suas mãos as possibilidades imersivas demonstradas por seu 

personagem e pelo jogo enquanto produto, e pode escolher entre se manter no nível da cultura 

desenvolvida por jogadores que se comunicam ou suspender a descrença e efetivamente 

desenvolver uma personalidade para seu avatar. Tal fato contribui para a idéia de que as 

bordas do círculo mágico, efetivamente, são negociadas entre o jogador e sua relação para 

com os ambientes e enquadramentos que este encontra em sua experiência no – e fora do – 

ambiente. 

No quesito role-playing, nos deparamos com um uso de maior eficiência da idéia de 

amplitude interacional, à medida que a idéia de localização geográfica também se torna mais 

importante. É necessário pontuar que a idéia da interpretação se dá aliada a uma pretensão 

imersiva total – o jogador passa a se comportar de uma dada maneira, sugerida por uma 

combinação entre a personalidade desenhada para seu personagem e o contexto sócio-

narrativo experimentado. Dito isto, é interessante pontuar que as formas comunicacionais que 

implementam a independência da localização geográfica (como, por exemplo, as formas /1, 

/guild, /party) geralmente não são utilizadas pelos usuários que engajam na interpretação de 

papéis, pois tais formas não ilustram propriamente a idéia da construção de uma história.  

Sendo assim, basicamente os jogadores que engajam em interpretação de papéis se 

utilizam basicamente de três formas: o /say, /yell e, por fim, o /emote – onde as duas primeiras 

são destinadas a falar in character, ou seja, como se fosse o jogador fosse o personagem, e a 

última diz respeito à descrição de atividades, como pode ser visto no exemplo 12. 
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Exemplo 12170 

Vonusim cria uma Estátua de Pedra. 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

Nesse sentido, é interessante associar o modo pelo qual os avatares se relacionam para 

com o espaço e como podemos afirmar que essa relação entre espaço e jogador – através da 

representação controlada – é imprescindível para o desenvolvimento adequado das práticas de 

interpretação de papel.  

A relação entre avatares e as duas categorias enfocadas, portanto, é responsável por 

muito do comportamento dos jogadores que escolhem engajar em tal prática: inicialmente, 

locais onde o fluxo de informação nos canais públicos é muito grande – como nas grandes 

cidades que podem acessar o trade channel – e que possuem muitos jogadores são evitados 

por guildas voltadas para o RP, na tentativa de manter a ilusão de mundo o mais intacta o 

possível. Um fluxo intenso de linhas, como no trade channel, também complica a prática pelo 

fato de o jogador não poder acompanhar com concentração os dados referentes às atividades 

que acontecem ao seu redor. Em adição, jogadores que se utilizam das estratégias 

comunicacionais apontadas (/say, /yell, /emote) não possuem privacidade sobre suas ações e 

diálogos – dessa forma, lidar com a prática da interpretação de papéis pode vir a expor um 

jogador de uma forma indesejada. Por se utilizarem normalmente, de forma semelhante, de 

mecanismos comunicacionais com a amplitude ilimitada – esta a depender meramente da 

localização espacial – os jogadores que engajam no role-playing tendem a procurar lugares 

ermos do mundo, com o mínimo de outros jogadores possível, no intuito de ambos os estilos 

de jogo permanecerem intactos.  

Em se tratando de role-playing, podemos isolar as possibilidades de imersão 

operacional como sendo praticamente nulas: a prática não requer interações mais severas para 

com as regras, estas sendo utilizadas somente em um grau baixíssimo no que concerne à 

customização do avatar. De forma semelhante, podemos encontrar um condicionamento 

muito maior por parte da estrutura narrativa – daí, detectando a ação da agência diegática – 

mas que não exclui inteiramente os comportamentos operacionais. Nesse caso, contudo, as 

estruturas de mediação embasadas sobre nossa leitura do conceito de círculo mágico lidam 

basicamente com a relação online-offline, não precisando trabalhar os centros atencionais 

entre as estruturas do jogo, já que a atenção é geralmente sustentada e relativa a um evento 

específico – um tellable event, segundo Klastrup (2003) – que possui localização e tempo 

definidos para seu início e fim. 
                                                 
170 Livre tradução: “Vonusim creates Rough Stone Statue.”. 
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Um último exemplo, ilustra, com eficiência, tanto as dificuldades que os jogadores 

encontram para engajar em atividades de role-playing quanto a atitude de outros jogadores 

para com a essência de um servidor voltado para esta prática. Para contextualizar o caso em 

questão, é necessário relembrar que os servidores RP possuem um conjunto de premissas que 

procura garantir às pessoas que desejem utilizá-los como palco para interpretação de papéis, 

um mínimo de qualidade. Uma dessas premissas diz respeito a nomes de personagens que 

desafiem o princípio de veracidade. Avatares com nomes que não sejam considerados 

adequados nesse sentido, são suspensos e seus jogadores são levados a adotarem nomes mais 

verossímeis, dado o contexto. O detalhe é que por conterem muitos jogadores, a 

administração dos reinos só força a troca de nomes de avatares que eventualmente sejam 

relatados como infringindo esta regra.  

No servidor RP analisado, o The Scryers, uma personagem que possui o status de 

celebridade local – ‘Sherbear’ – foi relatada e teve que passar por uma dessas trocas. Um dos 

diálogos sobre o ocorrido pode ser acompanhado no exemplo 11.  

Exemplo 13171 

[2. Trade] [Bonfleur]: Ela foi relatada. 
[2. Trade] [Napolion]: por que?! 
[2. Trade] [Griever]: provavelmente alguém com ciumes por ela ser 

legal. 
[2. Trade] [Bonfleur]: O nome dela não era RP o suficiente pro 

Scryers 
[2. Trade] [Bonfleur]: Nós somos hardcore RP, vocês sabem 
[2. Trade] [Napolion]: ah, que #*(&$ 
[2. Trade] [Archerion]: meu deus 
[2. Trade] [Enrique]: é, algum mane relatou ela 
Fonte: pesquisa de campo (registro dos diálogos nos canais) 

É notório, portanto, que os jogadores envolvidos no diálogo não se incomodam – 

mesmo estando em um servidor teoricamente voltado para a prática do role-playing – com as 

regras sociais que tentam dar aos jogadores interessados na prática uma qualidade de jogo 

diferenciada. Factualmente o discurso deve ser considerado como irônico, uma vez que 

mesmo quando o contexto é apropriado para a prática – no caso de um servidor de RP – o 

número de jogadores envolvidos abertamente na atividade é limitado.  

                                                 
171 Livre tradução: “[2. Trade] Bonfleur: She got reported by some !@#$ 
[2. Trade] Napolion: for what?! 
[2. Trade] Griever: probably jealous of her awesomeness. 
[2. Trade] Bonfleur: Her name wasn't RP enough for Scryers 
[2. Trade] Bonfleur: We're hardcore RP, you know 
[2. Trade] Napolion: oh %^&* that 
[2. Trade] Archerion: OMFG 
[2. Trade] Enrique: yeah some douche reported her”. 
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Nossa pontuação final diz respeito ao fato de que, mesmo que a atitude seja repressiva 

a esse tipo de prática, nesses servidores, o próprio escopo da narrativa e as características 

formais e culturais do MMORPG funcionam num sentido que ajuda a transpor elementos da 

criação do ambiente para o enquadramento de suas conversações e plataformas para 

comportamentos. Não procuramos afirmar que a idéia da confirmação comportamental – 

como pontuada anteriormente – se transforme em um fator que vá necessariamente impelir ou 

condicionar o modo pelo qual as conversações, ou mesmo as ações, se dão – ao invés disso, 

nosso argumento diz respeito ao fato de que alguns contextos simbólicos não podem ser 

simplesmente ignorados – e mesmo a atitude de desafeto a seu respeito está intimamente 

relacionada ao enquadramento ao qual, necessariamente, ao adentrar um ambiente como este, 

um indivíduo é exposto. 

Encerradas as pontuações sobre os modos comunicacionais presentes em WoW, 

adentraremos a etapa conclusiva desta dissertação, onde traçaremos panoramas e faremos 

considerações relativas ao estudo que foi, aqui, executado.  
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5 Conclusão  
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Findo o esforço de argumentação e análise da problemática eleita para tematizar esta 

dissertação, é válido pontuar que os esforços e sentimentos que a guiam se dão, em muito, de 

forma alinhada às idéias de teóricos importantes (HUIZINGA, 1950; CAILLOIS, 1961; 

MAFFESOLI, 2004a, 2004b) para o estudo das ciências sociais – acreditando que se desenha, 

em meio à sociedade, de forma pervasiva, uma ética que se volta à fruição e ao jogo, que 

remete a um conhecimento imbuído tanto da necessidade do trato científico quanto pelo 

arrebatamento pela essência do lúdico, pela magia. Não à toa Peter Sloterdjik (2000) pontua 

de forma coerente que gramática e magia são palavras que se originam no mesmo radical: da 

forma germânica antiga glammar advém as palavras grammar (gramática) e glamour (magia, 

no sentido relativo à praticada por seres místicos, na literatura). 

Acreditamos na existência de um sentimento diluído pela cultura digital, e que 

encontra na brusca evolução das tecnologias telemáticas um catalisador, aliando-se a uma das 

vontades primordiais do homem: experimentar o lugar do outro. Essa vontade de se perder em 

contos de fadas, essa simpatia pelo fantástico é, segundo Maffesoli (2004a), um dos 

elementos que contribuem para que nosso eu seja cada vez menos único e dono de si, mais 

fragmentado, hoje multiplicado pelos nós da Rede e nela dissolvido como presença virtual: 

interagindo mesmo em ausência.  

É aceitável, portanto, que elaboremos ligação desta digressão, aparentemente apenas 

uma precedência a conclusões mais tecnicistas, para com a própria argumentação do presente 

trabalho. É necessário evocar as idéias de Goffman (1974) novamente, e propor que, de forma 

pertinente às idéias de Maffesoli (2004b), remeter em escala social a esse tipo de temática 

enseja enquadramentos, condiciona comportamentos e reações – delineia padrões que podem 

ser identificados e analisados. 

O esforço presente nesta dissertação remete a esses padrões – remete à inquietação que 

surge quando estruturas que aparentemente são puro entretenimento são vislumbradas através 

de lentes científicas. No decorrer deste trabalho, tentamos construir um entendimento mais 

sólido dos padrões comportamentais que se desenham quando do contato de indivíduos para 

com as tecnologias telemáticas – exceto que no caso estudado, outros fatores passam a 

intervir, além da bagagem identitária que é inerente a cada indivíduo, e que é de significação 

semelhante quando se adentrando múltiplos contextos sociais. Estruturas de competição e de 

representação se desenham nos MMORPGs, e que, se não subvertem, ao menos condicionam 

a criação identitária e as estratégias de produção comportamental quando do contato para com 

tais ambientes.  
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De forma objetiva, esta dissertação procurou demonstrar que os aspectos de jogo, 

representados pela estrutura do jogo enquanto objeto – composto por regras e ficção – e 

enquanto atividade – representado pelo processo imersivo, de contato entre estrutura e 

indivíduo – se localizam como variáveis mediadoras no processo de estabelecimento das 

interações em MMORPGs, de forma que o diálogo ali estabelecido é comumente voltado para 

o enquadramento proposto.  

Há, aí, nuances que precisam ser consideradas, e que dizem respeito principalmente ao 

número de enquadramentos propostos pela estrutura do jogo. A composição em regras e 

ficção já demonstra, por si só, uma segregação entre aspectos que precisam ser considerados 

como distintos, embora necessariamente conectados. Através da noção de agência ilusória, 

discutida no capítulo 2, e de acordo com nossas crenças acerca da idéia de imersão, discutidas 

no capítulo 1, propusemos que, de fato, o comportamento relativo a pares se utilizando do 

mesmo ambiente poderia ser orientado por aspectos formais mais ou menos destacados – 

lidaríamos, portanto,  com um condicionamento por parte das regras, aqui endereçado como 

agência operacional, ou por parte da estrutura narrativa, denominado de agência diegética. 

Além da construção teórica relativa a esses elementos – elementos compositores e que 

servem de marcos no caminho que desenvolvemos ao longo do processo de desenvolvimento 

desta dissertação – ainda empreendemos uma discussão de origem genealógica sobre a 

essência dos mundos virtuais, alinhando-nos, no que diz respeito às origens simbólicas desses 

ambientes, a pesquisadores importantes no campo de estudos relativo a tais estruturas 

(KLASTRUP, 2003; MALABY, 2006; TAYLOR, 2006; CASTRONOVA, 2005).  

Tal discussão se mostra essencial para dois entendimento específicos associados a este 

trabalho: o (1) primeiro deles sendo precisamente o fato de que é mais que recomendado 

conhecer profundamente o objeto estudado, entendendo que elementos compositores o 

influenciam e de que forma tais elementos possuem papéis importantes em seu 

desenvolvimento. O intuito de tal entendimento não é estabelecer historiografias ou tentar 

colocar acentos em discussões que, muitas vezes, são nada mais que disputas entre autores 

sobre quem falou o quê primeiro – ao invés disso, é perceber como traços simbólicos 

herdados de outras áreas, de outros contextos, dão pistas para que possamos desenvolver um 

modo apropriado de estudo para um objeto que é relativamente novo, se comparado com 

outros estudos da mídia mais tradicionais, como os relacionados ao cinema, por exemplo.  

Segundo, (2) a idéia de empreender uma discussão genealógica sobre mundos virtuais 

serve os propósitos desta dissertação porque, com base nela, podemos vislumbrar de forma 

singular que tais ambientes possuem aspectos dos video games, mas que dificilmente podem 
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ser endereçados como tal – especialmente porque os padrões de comportamentos 

desenvolvidos em mundos virtuais estão mais próximos de padrões estabelecidos em 

contextos sociais específicos do que de subculturas voltadas para um bem de consumo 

específico. 

A montagem de tal arcabouço teórico foi executada tendo em vista um objetivo 

específico: elaborar uma articulação de epistemes que nos permitissem analisar os dados 

coletados mediante a observação dos diálogos nos reinos escolhidos, dentro do MMORPG. 

Em seu ensejo, conceitos como o de círculo mágico (HUIZINGA, 1950; SALEN e 

ZIMMERMAN, 2003; JUUL, 2008; NEITZEL, 2008), de imersão (ERMI e MÄIRA, 2005; 

INCE, 2006; KLASTRUP, 2003) e de agência (MURRAY, 1997; KRZYWINSKA, 2009; 

MACCALLUM-STEWART e PARSLER, 2009) foram discutidos, e por vezes, até 

reinterpretados, de modo que a pretensão de tais atualizações é a de oferecer visões ampliadas 

de seus escopos. 

O esforço de articulação do arcabouço teórico-metodológico nos levou de maneira 

invariável à necessidade de verificação das proposições. Após a execução da coleta de dados, 

na qual as premissas do aparato conhecido como etnografia virtual (HINE, 2000) foram 

seguidas, traçamos algumas considerações com relação ao modo como o diálogo se estabelece 

nos canais de chat em World of Warcraft. Uma percepção de grande importância diz respeito 

às próprias categorias utilizadas para analisar o MMORPG: grande parte de seu fluxo 

comunicacional se localiza no trade channel (/2), sendo este o responsável por não só a maior 

parte da pesquisa, mas também por fazer transparecer os modos culturais desenvolvidos de 

forma internalizada ao ambiente (TAYLOR, 2006; CASTRONOVA, 2005). 

O uso constante do trade channel ainda denota características interessantes, 

especialmente quando da comparação para com os outros canais. As especificidades técnicas 

pertencentes a este canal são responsáveis pelo seu uso ostensivo – noção que pode ser 

implicada pelo fato de grande parte das mensagens avaliadas portar links referentes a bens 

virtuais contidos no jogo, fazendo uso de uma ferramenta que só é oferecida por este canal, 

dentre os canais de amplitude massiva. Este fator não só é fonte de trocas materiais – 

propósito inicial denotado pelo próprio nome do canal – mas também de apropriações 

culturais dos mecanismos técnicos viabilizados pelo próprio canal, que é diferenciado dos 

demais canais de comunicação. 

Outro detalhe que merece nossa atenção diz respeito, na verdade, diretamente ao 

método utilizado: como nossa amostragem se debruçou necessariamente sobre os diálogos 

estabelecidos publicamente – ou seja, que qualquer outro usuário/jogador poderia vislumbrar, 
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caso preenchesse os requisitos de dependência geoespacial ou de pertinência a um grupo 

específico – uma série de nuances relativas aos processos pessoais estabelecidos entre os 

usuários nos passa despercebida. O escopo dos diálogos que se utilizam do /w ou do /t é 

invisível aos olhos de uma pesquisa executada da forma que esta foi – fator que, de certa 

forma, confere um aspecto ético à coleta de dados realizadas, já que invariavelmente o fluxo 

de chat nos canais observados é necessariamente público, guardadas as devidas ressalvas. 

Essa nuance pôde ser melhor vislumbrada quando tratando da pertinência a múltiplos grupos, 

que reforça as idéias de que várias regiões de frente (RIBEIRO, 2003) podem ser 

operacionalizadas ao mesmo tempo, de modo que papéis diferenciados podem ser utilizados 

ao mesmo tempo, dependendo da situação com a qual um jogador em específico lida.  

A idéia de agência ilusória retorna quando adentramos o espectro da interpretação do 

personagem no jogo. É perceptível que, dado um caso como este, o modo pelo qual a situação 

se desenvolve, numa relação perene entre a narrativa oferecida – parte estrutural, considerada 

como objeto – e as apropriações, as estórias criadas pelo jogador – a parte considerada como 

atividade. Este é, possivelmente, o caso onde a hipótese que sustenta esta dissertação recebe a 

maior confirmação: onde o diálogo entre jogadores está necessariamente condicionado por 

que adereços são usados, em que lugar seus avatares se encontram, que situação fictícia é 

desenhada; a necessidade de se manter fiel aos aspectos de jogo, à estrutura mediadora 

oferecida pelo círculo mágico exerce pressão tamanha que na criação de uma cena, o jogador 

é impelido a se utilizar de certas características técnicas proporcionadas pelo ambiente, 

seguindo um código de ética e etiqueta onde ações simples – como ter seu personagem 

correndo, ao invés de andando – podem significar uma quebra das regras criadas para o 

desenvolvimento do role-playing. 

Mediante as discussões realizadas, podemos sugerir que a hipótese de que a estrutura 

do círculo mágico é responsável por auxiliar no processo de comunicação, em momentos 

diversos, se sustenta: em diversos momentos durante os quais nos debruçamos sobre os 

modos comunicacionais encontrados no MMORPG, pôde-se vislumbrar que a estrutura de 

controle atribuída à nossa articulação do conceito de círculo mágico permite que o usuário 

lide tanto com situações tanto internas quanto externas ao jogo sem que necessariamente este 

esteja suprimido de seu contato.   

É necessário que o usuário/jogador construa uma desenvoltura que vai permiti-lo lidar 

com situações múltiplas de formas variáveis – não é impossível, portanto, que o ambiente seja 

usado puramente por suas funcionalidades técnicas, meramente para que a comunicação seja 

estabelecida – mas este tipo de comportamento é visto muito raramente em canais públicos, e 
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está restrito a indivíduos que possuem conhecimento prévio uns dos outros. É o caso, por 

exemplo, de pessoas que se relacionam em sua vida offline, e que apenas possuem o jogo 

como uma das muitas temáticas em comum – para as quais o discurso envolvido em um canal 

é muito menos formal, ou regido por códigos de conduta universais ao MMORPG. 

É nesse sentido que esta dissertação aponta a necessidade de se realizar um estudo que 

considere grupos específicos, talvez elegendo uma lógica de observação diferenciada e que 

acompanhe relacionamentos in-game e out-game, no intuito de estabelecer comparações e 

verificar em que nível um ambiente como WoW é utilizado como mera ferramenta 

comunicacional e em que medida os aspectos técnicos de jogo se destacam, trazendo à tona a 

idéia de mediação, mesmo em um caso de estabelecimento de relações de intimidade.   

No caso dos canais públicos, a proposição trabalhada no capítulo 2 é absolutamente 

necessária para que a comunicação nestes se façam entender através das lentes interpretativas 

associadas a esta dissertação: tanto o processo de agência ilusória, fortemente relacionado à 

idéia de enquadramento (GOFFMAN, 1974), quanto os códigos culturais criados pela própria 

idéia de presença, representada aqui pela noção de worldness, condicionam o diálogo, 

gerando campos de expectativa que podem ser considerados como mediados pela estrutura de 

controle do círculo mágico, especialmente à medida que mais regiões de frente e fundo 

(GOFFMAN, 1959; RIBEIRO, 2003) vão sendo criadas, à medida que se “habita” múltiplos 

contextos sociais – neste caso sendo portador de uma “onipresença informacional”, quando se 

utilizando de ferramentas como o /party ou /guild, e portador de uma localização geoespacial 

e de uma “corporificação”, representada pelo avatar. 

Em tempo, cabe apontar que embora findo o esforço em entender os modos pelos 

quais se configuram os diálogos em mundos virtuais, é ainda importante frisar que a cultura 

inerente a tais instituições se desenvolve e cresce, dia após dia. Não é o caso aqui de professar 

um êxodo, ou uma adesão em massa – mas de simplesmente identificar tais estruturas como 

alternativas válidas aos modos tradicionais de entretenimento, e reconhecer que do contato 

para com elas, pode  surgir toda uma miríade de padrões diversos de cognição e 

comportamentos. Reconhecer que desse contato, muitas vezes perene, entre homem e 

máquina, e agindo de forma semelhante a um eco das teorias clássicas da cibercultura, 

podemos identificar transformações de ordem extrema de importância, que são reassimiladas 

e retrabalhadas e se adicionam ao nosso processo – esse sim perpétuo – de construção de, para 

uma cultura,  um ethos, para nós, indivíduos, de nossa própria identidade  
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