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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre as possibilidades de 

experiência e emergência em mundos virtuais, com foco principal para o World of 

Warcraft, um jogo online multiplayer que conta com milhões de jogadores em todo o 

mundo. Em um primeiro momento, apresenta-se a noção de “playground global”, sendo 

realizada uma discussão sobre o que é esse novo espaço de interação e socialização 

possibilitado pela Internet e por esses jogos virtuais, apresentando os conceitos mais 

importantes para a discussão sobre o tema. Em um segundo momento, o trabalho 

apresenta o World of Warcraft, mostrando sua história tanto fictícia quando do 

desenvolvimento do jogo, e discorrendo sobre as normas de jogabilidade do mesmo. 

Para finalizar, será realizado um levantamento teórico sobre experiência e emergência, 

utilizando textos de Henry Jenkins, Pierre Levy, Walter Benjamin, Celia Pearce, entre 

outros, ao mesmo tempo unindo esse trabalho de pesquisa teórica com a análise de 

entrevistas realizadas com jogadores do World of Warcraft.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Nesta monografia, ambiciona-se um estudo sobre mundos virtuais. Definir o que 

são mundos virtuais parece uma tarefa quase tão complexa e vasta quanto definir o que 

são mundos reais, uma vez que esses espaços são plurais, compostos por grupos de 

pessoas repletas de particularidades e alterados constantemente seja pelo ímpeto criativo 

das pessoas que deles participam e neles convivem ou pela política das empresas que 

criam e controlam esses mundos. Afinal, são produtos postos à venda num mercado que 

movimenta somas muito elevadas e que se caracteriza, como o conjunto da indústria 

cultural, pela exigência de constantes novidades. Isso tudo é ainda agravado pelas 

características das novas tecnologias que permitem e favorecem mudanças constantes 

nos seus produtos.  

 Por essa razão, neste estudo sobre mundos virtuais, se escolheu focar mais 

detalhadamente o World of Warcraft, um jogo virtual online. O World of Warcraft 

conta com mais de 12 milhões de jogadores
1
, uma população maior do que muitos 

países. Esses 12 milhões de pessoas, de diversas raças, nacionalidades, religiões, idades 

e culturas, convivem dentro deste espaço de jogo caracterizado como MMORPG, um 

massively multiplayer online role-playing game, ou seja, se trata de um jogo online, 

mediado tanto pelo uso de um computador quanto de uma conexão rápida com a 

internet, que conta com um número grande de jogadores, e envolve as tradições de RPG 

(a construção de uma narrativa na qual o jogador se insere para o desenvolvimento do 

jogo). Lançado originalmente em Novembro de 2004, World of Warcraft se tornou uma 

febre mundial, sendo considerado o mais bem-sucedido de todos os jogos de 

multiplayer online Por essa razão, foi escolhido para este estudo.  

 Outro fator importante para a escolha do World of Warcraft como foco do 

estudo foi o fato de ser de fato um jogo, e não apenas um espaço de convivência como 

Second Life ou There.com. Como será discutido nesta monografia, o World of Warcraft 

tem uma narrativa própria e desenvolvida pela empresa que o controla (Blizzard) e tem 

regras específicas e claramente definidas (apesar de extremamente numerosas e por 

vezes complexas), logo, é um objeto de estudo mais fácil de desvendar. Também é 

importante citar que, devido a sua enorme popularidade, se tem mais acesso não 

somente á informações sobre o World of Warcraft, como também é mais fácil encontrar 

                                                
1 Informação retirada do site: en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft (acessado em 14/11/2010) 
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possíveis entrevistados, uma vez que muitos brasileiros participam da comunidade de 

jogo. 

 Muitos dos 12 milhões de jogadores do World of Warcraft são adultos, muitas 

vezes com mais de 40 anos, e que utilizam o jogo para diversos fins, como um escape, 

um espaço de socialização, a possibilidade de explorar um conteúdo de narrativa 

fantástica, etc. Desde logo, é importante abrir mão de qualquer preconceito sobre jogos 

e encará-los como parte importante da experiência humana, não só na infância, como na 

vida toda. Essa importância é ainda mais intensificada hoje em dia, com a possibilidade 

apresentada pela Internet de se criar uma rede que englobe um grande número de 

pessoas em locais geográficos diferentes, uma vez que essa rede é transportada para 

dentro do jogo, sendo parte intrínseca de como compreendemos estes espaços. 

 Também é importante destacar que o momento é muito propício para o estudo de 

jogos, uma vez que se percebe aos poucos uma mudança no paradigma de estereótipos 

relacionados a jogadores, e o estudo de games e de mídias sociais ganha cada vez mais 

importância. Muitos jornais já dedicam cadernos para jogos e tecnologias há algum 

tempo, e revistas especializadas no assunto se tornam cada vez mais populares e 

também mais profissionais, sendo encaradas não somente como um trabalho de fãs, mas 

como um esforço jornalístico e intelectual totalmente válido.  

 Logo, uma vez que esses espaços de jogos ganham cada vez mais importância, o 

que se quer discutir dentro deste estudo é de que forma os conceitos de emergência e 

experiência são instrumentos teóricos úteis para se analisar estes mundos virtuais, e o 

modo como neles se dão as relações sociais de comunicação. Uma das hipóteses que 

serão apresentadas e discutidas neste trabalho é sobre as possibilidades de construções 

narrativas dentro de mundos virtuais, e como que essas construções e criações são 

sempre relativamente abertas, onde os participantes não são apenas consumidores, mas 

também potenciais produtores de conteúdo. Os jogos virtuais online, e os mundos 

virtuais em geral, apresentam um novo paradigma para a prática da relação entre 

consumidores da indústria cultural e seus produtores, uma vez que não é mais tão fácil 

assim se pensar em cada indivíduo tomando seu papel estático dentro do processo 

comunicacional. Como os mundos virtuais são espaços fortemente marcados por 

práticas de comunicação aliadas ao consumo e também à criação narrativa, eles são 

espaços prolíficos para estudos de mídia.  

 Essa retomada de uma ação participante dentro da narrativa pode ser considerada 

como uma retomada, em novos termos, do sentido da experiência que autores como 
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Benjamin consideram perdidona modernidade. Com o advento das novas tecnologias 

midiáticas, sobretudo na medida em que os grupos de jogadores acabam por se 

organizar em comunidades, a discussão da implicância que a experiência tem na 

narrativa ganha nova importância.  

Portanto, os games não podem mais ser encarados como frívolos, assim como a 

atividade de jogar e brincar também não pode jamais ser percebida como menos 

importante do que toda e qualquer outra atividade exercida pelo ser humano em sua 

vida. Nossa sociedade tendia a colocar a atividade de brincar e jogar como sendo 

exclusiva para crianças, e existe certo preconceito, e um estereótipo muito alimentado 

pela mídia, que gera um antagonismo em relação a adultos que participam de jogos. No 

entanto, na prática, hoje um número cada vez maior de pessoas de todas as idades 

passam a ter nos jogos uma atividade central de seu tempo. Essa dedicação ao lazer está 

ganhando cada vez mais validação em nossa sociedade, e muitos dos entrevistados para 

este estudo demonstraram total controle sobre suas atividades de jogo, desmistificando a 

idéia de que o jogo online consome muitas horas diárias, se transformando num vício e 

destruindo a vida “real” de quem joga.  

E, muito embora toda atividade de lazer seja um escape, não se pode encarar a 

entrada num mundo virtual como uma retirada do mundo real. A existência no mundo 

real é indissociável da existência no mundo virtual, e esse mito de que a razão pela qual 

alguém se dedica a um mundo virtual é porque não encontra uma comunidade de 

amizade ou de apoio no mundo real também se prova inválida. Ao entrar num mundo 

virtual, a pessoa não abre mão de sua existência no mundo real, não realiza uma 

transferência completa para este novo espaço. Participar de jogos virtuais como o World 

of Warcraft é, para muitas pessoas, um entretenimento, algo que está se tornando parte 

importante da vida cotidiana.   

A natureza destes jogos e o significado que adquirem na vida intelectual e social 

contemporânea, e também sua importância, parece evidente. Investigações como esta 

monografia tem como objetivo compreender aspectos centrais da dinâmica da 

sociabilidade da sociedade atual e como que isso está relacionado à formação de 

comunidades no jogo e a interação que acontece dentro dessas comunidades. 

 Para melhor compreender estes espaços, o trabalho tem como principais 

objetivos: discutir a noção de mundos virtuais de forma mais ampla, apresentando 

algumas de suas principais modalidades; descrever e analisar o WOW, apresentando sua 

história, sua narrativa, e suas regras e modos de jogo; e, por fim, investigar aspectos dos 
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significados do jogo e das relações estabelecidas dentro destes jogos e através destes 

espaços, tendo como foco um grupo de jovens do Rio de Janeiro. Assim, a discussão da 

noção de mundos virtuais buscará compreender como esses espaços se organizam, de 

que forma se estruturam e o que possibilitam para aqueles que neles habitam, tendo 

sempre como base os conceitos de experiência e emergência.  

A análise do mundo específico composto pelo World of Warcraft, a partir das 

noções anteriormente discutidas, irá detalhar como se dá a construção narrativa deste 

mundo, sua origem, e também os parâmetros mais importantes que fazem parte de sua 

estrutura. Essa, no entanto, será uma apresentação necessariamente limitada, uma vez 

que o World of Warcraft, apesar de apresentar algumas normas e padrões fixos, é um 

jogo extremamente complexo, com uma variedade muito grande de possibilidades, um 

número enorme de regras, e uma narrativa extremamente vasta. Nesse sentido, se optou 

por apresentar principalmente os aspectos relevantes para os fins desse trabalho, e os 

que seriam considerados introdutórios para qualquer indivíduo que estive no processo 

de familiarização inicial com o jogo.  

 A pesquisa com jogadores de World of Warcraft optou por focar em um grupo 

de jovens que participam dessa comunidade há alguns anos. Através da análise de seus 

depoimentos, se busca perceber como os processos de emergência e o sentido da 

experiência se configuram dentro da comunidade, e como se dão de forma específica no 

interior desse contexto. Apesar de abordar apenas alguns aspectos de como os jogadores 

percebem o jogo, e investigar um universo delimitado, a análise das entrevistas com 

permite abordar e compreender de forma clara muitos dos aspectos que esse trabalho se 

propõe a investigar. 

 As entrevistas foram realizadas através de emails, onde os jogadores teriam a 

possibilidade de ler, pensar, e muitas vezes pesquisar informações antes de darem suas 

respostas. Muito embora nem todos os jogadores tenham demandado de tanto tempo 

para dar respostas completas e abrangentes, alguns realmente se dedicaram e 

procuraram apresentar informações novas sobre o jogo além de falar sobre suas próprias 

experiências enquanto jogadores. Num primeiro momento, o grupo de entrevistados 

recebeu uma série de perguntas divididas em temas centrais, e em um segundo 

momento, apenas os entrevistados que haviam demonstrado maior interesse e diligência 

em suas respostas receberam uma segunda série de entrevistas mais focadas em aspectos 

da emergência no World of Warcraft.  
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 Todo o trabalho de pesquisa se baseou em duas metodologias: pesquisa na 

internet e trabalho de campo através de entrevistas online via e-mail. A pesquisa na 

internet foi desenvolvida em diversos sites que discutem o World of Warcraft, 

principalmente o site oficial da Blizzard (www.worldofwarcraft.com) e em alguns sites 

que foram indicados pelos jogadores entrevistados. As entrevistas foram realizadas com 

um grupo de jovens do Rio de Janeiro, amigos entre si, através de e-mails. Um jovem 

jogador foi localizado inicialmente e se pediu a ele que indicasse outros amigos, até que 

se contatou um grupo maior de entrevistados.  

A leitura de textos teóricos, além de fornecer as bases que fundamentaram a 

análise, possibilitou a ampliação do conhecimento sobre aspectos empíricos dos temas 

discutidos, uma vez que uma parte deles são etnografias de mundos virtuais  

 “Communities of Play”, livro da antropóloga e designer de games americana 

Celia Pearce, foi o texto base do qual grande parte das discussões se originaram. Outros 

autores que enriquecem a discussão sobre mundos virtuais são como Jenkins, com as 

noções de universo de fãs (fandom) e convergência de mídia, Pierre Levy, com sua 

discussão sobre espaço do saber e inteligência coletiva, e Tom Boellstorff, autor de uma 

etnografia do Second Life. O conceito de aldeia global de McLuhan foi retomado para 

pensar as características abrangentes dos mundos virtuais e o conceito de experiência 

aqui utilizado se baseia nas concepções de Walter Benjamin. A análise buscou articular 

os conceitos de todos esses teóricos para esclarecer os aspectos pertinentes à proposta 

desse trabalho 

 No primeiro capítulo, serão delineados conceitos importantes para a discussão de 

mundos virtuais, como as regras de construção deste mundo, as noções de sintética fixa 

e aberta, e a discussão sobre como definir o que é virtual. No segundo capítulo, será 

introduzido o objeto de estudo principal desta monografia, o jogo online World of 

Warcraft, com noções básicas de como a jogabilidade deste MMORPG ocorre e com 

uma apresentação pequena da narrativa construída em torno deste mundo. Por fim, o 

terceiro capítulo encerrará o trabalho ao se aprofundar nas questões de emergência e 

experiência á partir de tudo o que foi discutido anteriormente, aliando a isso uma base 

teórica e uma análise das entrevistas realizadas.  

  

 

 

http://www.worldofwarcraft.com/
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2 – PLAYGROUND GLOBAL – MUNDOS VIRTUAIS COMO ESPAÇO DE 

JOGO 

 

Quando Marshall McLuhan cunhou o termo “aldeia global” (MCLUHAN, 

1977), a Internet era um conceito e uma prática totalmente inexistente. Apesar de uma 

revista histórica ao período no qual McLuhan desenvolveu suas idéias não ser o objetivo 

deste trabalho, podemos aferir do senso comum que, no início da década de 60, até 

mesmo a noção de computadores era algo totalmente estranho para os estudiosos de 

mídia. Afinal de contas, quando McLuhan desenvolveu sua noção de que as fronteiras 

estavam se diluindo, levando a uma noção de aproximação através de um conhecimento 

compartilhado, o principal alvo de suas idéias, era, na verdade, o advento da televisão. 

Com os desenvolvimentos tecnológicos possibilitando uma rápida expansão das formas 

de troca de informação, funções políticas e interações sociais foram aproximadas, com 

um aumento significativo na capacidade do homem de transitar pelo mundo no qual ele 

habitava. 

Hoje em dia, o termo “aldeia global” já não dá conta do escopo do fluxo de 

informações possibilitado pela Internet. Uma aldeia já parece ser grande demais, já 

estamos vivendo um período de troca instantânea de informações muito mais acentuada 

do que essa troca era na década de 60 e 70. Talvez o conceito mais importante do termo 

de McLuhan, e com certeza o que é mais significativo para essa pesquisa, seja a 

construção de uma experiência íntima e simultânea entre pessoas que não se encontram 

no mesmo espaço geográfico. Era esse o principal conceito que McLuhan queria 

transmitir com sua noção de aldeia global: o caráter informacional, e não geográfico, da 

aproximação. A aldeia global é um espaço onde a informação, mais do que qualquer 

outra coisa, transita com velocidade, aproximando os habitantes numa esfera cognitiva, 

emocional, e social. 

Se antes do advento das tecnologias de comunicação, principalmente da Internet, 

a troca de informações e a socialização se desenvolvia principalmente num espaço de 

interação física, hoje em dia, ou desde que essas tecnologias se popularizaram, o espaço 

de relacionamento se transferiu para uma esfera virtual, que era exatamente o que 

McLuhan estava tentando definir com seu termo “aldeia global” mesmo antes de todos 

esses desenvolvimentos tecnológicos: não uma noção física, mas uma construção de um 

espaço virtual no qual a comunicação se dá de forma instantânea. 
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Como todo espaço de interações sociais, não demorou muito tempo para que 

emergisse nessa “aldeia global” um espaço de jogo. Aliás, o advento dos jogos dentro 

desse espaço só foi possível com a popularização inicialmente dos computadores 

pessoais e depois da Internet de banda larga. Se a troca de informações e a possibilidade 

de testemunhar eventos locais numa escala mundial foi uma característica marcante do 

nascimento da televisão, foi somente com computadores e altas conexões de Internet 

que o jogo pode se tornar uma experiência compartilhada em locais geograficamente 

distantes. 

Mas antes de entrar na discussão sobre “playground global”, é preciso explicar 

outra questão. Muito embora novas tecnologias como computadores e Internet em banda 

larga agiram sobre a idéia de mundo virtual, a transformando, essa noção de espaço 

virtual é tão antiga quanto o é o homem. Sem querer naturalizar algo que é claramente 

uma construção humana, se faz necessário explicar que mundos virtuais não são 

necessariamente mediados por computadores, muito embora quase sempre demandem 

algum tipo de tecnologia. 

Em seu livro “Coming of Age in Second Life”, Tom Boellstorff defende a idéia 

de que humanos sempre foram virtuais. Citando Rheingold, Boellstorff apresenta o 

conceito de que até os desenhos em cavernas dos homens pré-históricos podem ser 

encarados como “ciberespaços subterrâneos” (BOELSTORFF, 2008: 33). De acordo 

com Boellstorff, o advento da escrita também é um grande momento na história dos 

mundos virtuais. 

Temos que lembrar sempre que a escrita e a imprensa são tecnologias, e nesse 

caso podemos as pensar como tecnologias que mediam mundos virtuais, da mesma 

maneira que atualmente computadores mediam jogos virtuais como World of Warcraft. 

Boellstorff vai até Platão, citando sua famosa alegoria da caverna, narrada em seu livro 

A República, para indicar como a noção de mundos virtuais sempre esteve presente na 

história do homem.  

 

Essa alegoria sugere que o mundo atual é apenas uma sombra 

do mundo das idéias; por exemplo, qualquer triangulo no 
mundo é uma instanciação imperfeita da Idéia de “triangulo”. O 

que comumente não é comentado é que na história de Platão é o 

mundo físico que é virtual
1
 (BOELLSTORFF, 2008: 34) 

                                                
1
Tradução livre do autor. Texto original: This allegory implies that the actual world is but a shadow of the 

world of ideas; for instance, any triangle in the world is an imperfect instantiation of the Idea of 

“triangle”. What often escapes commentary is that in Plato‟s story it is the physical world that is “virtual”. 
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Podemos perceber, na análise de Boellstorff, como a noção do que é virtual e 

real é sempre complicada, transitando entre noções do que é físico e não-físico, e 

presente na mente humana desde sempre. Em seu livro, Boellstorff apresenta esse como 

um primeiro momento na história dos mundos virtuais. Para ele, um outro momento 

aparece com o advento de tecnologias de comunicação de massa. Citando Sterling, ele 

define o telefone como o primeiro advento tecnológico que possibilita o ciberespaço: 

“ciberespaço é o lugar onde uma conversa de telefone parece acontecer. Não dentro do 

próprio telefone, o aparelho plástico em sua escrivaninha. Não dentro do telefone da 

outra pessoa, em outra cidade qualquer. No lugar entre os telefones.”
1
 (STERLING 

apud BOELLSTORFF, 2008: 36). 

O lugar entre os telefones. Um lugar que não é, fisicamente, um lugar. Mas 

como vimos na alegoria da caverna de Platão, o físico também pode ser virtual, então o 

fato de um lugar não existir enquanto uma entidade física não significa que ele não 

exista. As tecnologias de massa foram crescendo e esse lugar que não é lugar foi se 

dinamizando até chegarmos ao que conhecemos hoje como World Wide Web. Um 

espaço gigantesco mas que, fisicamente, não ocupa espaço algum. Um ciberespaço 

desse escopo apresenta possibilidades impressionantes para a construção de mundos 

virtuais.  

Mas, novamente, é preciso dar um passo para trás e pensarmos em tecnologias 

mais antigas que a Internet e que, no entanto, tiveram papel fundamental na construção 

de estruturas (principalmente normativas e narrativas) que permeiam toda a construção 

de jogos virtuais atuais como o World of Warcraft. Como já foi dito anteriormente, a 

literatura é uma grande tecnologia de criação de mundos virtuais, e Boellstorff cita O 

Senhor dos Anéis como um dos mais cruciais trabalhos de literatura dentro desta área de 

construção. Boellstorff utiliza uma citação de Tolkien, retirada de seu trabalho “On 

Fairy Tales”, que podemos considerar preciosa para pensarmos em jogos virtuais na 

atualidade: 

 
O autor de um conto de fadas cria um Mundo Secundário no 

qual sua mente pode entrar. Dentro dele, o que ele relaciona é 

                                                                                                                                          
 
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Cyberspace is the place where a telephone conversation appears 

to occur. Not inside your actual phone, the plastic device on your desk. Not inside the other person‟s 

phone, in some other city. The place between the phones. 
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„verdade‟: está de acordo com as leis daquele mundo. Você, 

portanto, acredita nele, enquanto está, por assim dizer, dentro 

dele.
1
 (TOLKIEN apud BOELLSTORFF, 2008: 38) 

 

O mesmo pode ser dito, com algumas alterações, sobre os jogos virtuais. O 

designer de jogos virtuais cria um Mundo Secundário onde seu avatar (o personagem 

que representa o jogador no mundo virtual) pode entrar. Dentro dele, o que você 

percebe é verdadeiro: está de acordo com as regras deste mundo. Você, logo, acredita 

nele, enquanto está, através de seu computador e da Internet, dentro dele. O cinema 

também foi um desenvolvimento tecnológico com grande impacto para a construção de 

mundos virtuais, seja discutindo isso de forma direta, como em filmes como Matrix, ou 

apresentando, recentemente, oportunidades de imersão dentro de outros mundos, como 

foi o caso do filme Avatar e seu revolucionário uso de tecnologia 3D. 

Portanto, falar de mundos virtuais não é falar apenas de tecnologias recentes e 

jogos de massa. Falar de mundos virtuais é falar da própria experiência humana. Por 

isso, para que a discussão pretendida nesse trabalho seja localizada no tempo, é preciso 

introduzir a noção de “playground global”. 

A idéia de “playground global” foi apresentada por Celia Pearce em seu livro 

“Communities of Play” como uma proposta para a compreensão de como a experiência 

simultânea e compartilhada dos jogos virtuais redefine o termo cunhado por McLuhan.  

 

(…), jogos em rede têm criado um tipo de “playground global” 
participativo onde pessoas agora podem interagir 

dinamicamente em tempo real e construir comunidades de jogo 

novas e cada vez mais complexas que transpassam barreiras 

geográficas e temporais.
2
 (PEARCE, 2009: 6) 

 

 Nessa pequena frase é possível ver duas características extremamente 

importantes dos mundos virtuais, desse “playground global”. Primeiramente, e um 

pouco obviamente, esses mundos são participativos: muito embora existam jogos que 

sejam individuais, uma característica marcante dos jogos em mundos virtuais é que eles 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: The author of a fairy tale makes a Secondary World which your 

mind can enter. Inside it, what he relates is „true‟: it accords with the laws of that world. You therefore 

believe it, while you are, as it were, inside it. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: (...), networked games have created a kind of participatory 

“global playground” where people can now interact dynamically in real time and build new and 

increasingly complex play communities that traverse geographical and temporal boundaries. 
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são frutos de uma postura ativa de construção e participação por parte de jogadores que 

atuam de forma social, como veremos mais adiante. Outra característica é que eles são 

espaços que possibilitam e fomentam o comportamento emergente: mundos virtuais são 

espaços que favorecem a emergência, a produção, e o engajamento dos jogadores.  

 Dentro desse “playground global” existem diversos tipos de mundos virtuais e 

possibilidades de jogos compartilhados. Usando siglas em inglês, alguns deles são 

conhecidos como MMOG (massively multi-player online game), MMOW (massively 

multi-player online world), e o mais comum, MMORPG (massively multi-player online 

role-playing game), onde se encaixa o World of Warcraft (referido por fãs e também 

neste trabalho como WoW).  

 Antes de introduzir o WoW propriamente dito é importante apresentar uma lista 

de características básicas dos mundos virtuais composta por Celia Pearce em seu livro 

“Communities of Play” (PEARCE, 2009) que são extremamente importantes para a 

compreensão de algumas noções básicas desses mundos, e podem facilitar a 

compreensão de muitas peculiaridades específicas do WoW. 

 Primeiro, temos sempre que levar em consideração que mundos virtuais são 

espaciais, ou seja, existe uma percepção de espaço percorrido e também uma noção de 

que os objetos e jogadores ocupam um lugar nesse espaço. Existe também uma noção 

de que esse espaço pode ser mapeado, e que ele prescreve uma continuidade, ou seja, 

mundos virtuais são contíguos. Esse espaço, além de ser mapeado e percebido, é 

também explorável, embora essa exploração seja limitada, com controle da mobilidade 

do jogador por níveis ou modos de transporte (é importante destacar que os mundos 

virtuais levam a um retorno a uma comunidade basicamente pedestre, o que infere 

particularidades na experiência de exploração). 

 A continuidade temporal é outra característica dos mundos virtuais, uma vez que 

os eventos se acumulam entre as visitas do jogador. Ou seja, mundos virtuais são 

persistentes: quando o jogador não está no jogo, isso não significa que o mundo para. 

Outro fator que contribui para essa noção de persistência são as identidades persistentes 

incorporadas, que prescreve uma continuidade na evolução dos corpos dos avatares 

durante o desenvolvimento do jogo, e uma possibilidade de controle criativo dos 

jogadores sobre estes corpos. Essa noção de construção de corpo indica uma 

contribuição ativa dos jogadores para a construção destes mundos, uma vez que eles são 

habitáveis. 
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 Como mundos virtuais são locais de interação que demandam uma construção 

social, eles são espaços de participação conseqüente, onde a ação de um jogador 

influencia a experiência de outros jogadores e faz parte da noção do mundo (uma razão 

importantíssima para a definição destes mundos como locais propícios para o 

aparecimento de comportamentos emergentes). Como dito antes, mundos virtuais são 

locais eminentemente sociais, logo, populosos, ou seja, povoados por uma grande 

quantidade de pessoas, que interagem entre si e com o mundo. 

 Por fim, a característica mais distinta dos mundos virtuais, e talvez a mais 

complicada de explicar e compreender, é o que Pearce define como worldness
1
, ou seja, 

uma compreensão e noção do mundo virtual como mundo. Para que os jogadores, ao 

entrarem no mundo virtual, sintam-se partes de um mundo, é preciso que este tenha uma 

coerência e coesão entre suas partes, entra a história do mundo e o que se apresenta na 

tela, entre a experiência individual do jogador e seus contatos sociais, e entre cada ação 

do jogador e o que ela representa para o mundo e para a comunidade de jogo, ou seja, 

esse mundo tem que ter worldness.  

 Outra noção importante na discussão sobre mundos virtuais é a que concerne à 

sintética de construção do jogo. Existem dois tipos de sintética de construção de mundos 

virtuais: os mundos de sintética fixa ou fechada, e os de sintética aberta ou colaborativa. 

Mundos virtuais de sintética fixa, como é o caso do World of Warcraft, apresentam 

poucas concessões de transformação ativa por parte dos jogadores, limitando 

grandemente a possibilidade de os jogadores contribuírem ativamente para a formação 

do mundo. Normalmente, mundos de sintética fixa apresentam um espaço mais lúdico 

voltado para um jogo com objetivos pré-definidos e uma narrativa também pré-definida 

circunscrevendo a ação dos jogadores. Neste caso, são os designers e criadores do jogo 

que detêm grande parte do controle criativo, da mecânica de jogo, e da estrutura 

geográfica e arquitetônica.   

 Já mundos de sintética colaborativa, como é o caso do Second Life, tem uma 

postura totalmente diferente em relação às concessões para participação dos jogadores. 

Como o próprio nome já diz, esses espaços incentivam a colaboração dos jogadores, que 

tem grandes possibilidades de criar objetos e ter grande papel no design do espaço do 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Na falta de um termo em português que traduza 

satisfatoriamente o sentido de “worldness”, se optou por manter o termo em inglês. Para uma melhor 

compreensão, retomando as idéias de Tolkien, worldness é aquela qualidade que um conto de fada tem 

que faz com que o leitor acredite que aquilo de fato é um mundo. O mesmo pode ser aplicado a um 

mundo ou jogo virtual.  
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jogo. Esses mundos são criados para possibilitar a emergência de brincadeiras 

espontâneas e são mais marcadamente espaços de socialização e criação contributiva. 

Além disso, esses mundos tipicamente não apresentam um tema ou uma linha narrativa 

que compreenda as ações dos jogadores, livres para pensar em suas próprias construções 

narrativas, se assim desejarem.  

Após essa breve apresentação, pode-se entrar na discussão mais ampla sobre as 

diferenças, similaridades, e diversas interações possíveis entre essas duas definições de 

mundos virtuais. Primeiramente, é importante lembrar que mundos virtuais não são 

criados por entidades divinas distantes, ou causados por explosões técnicas. São frutos, 

complexos ou não, da mente de engenheiros, designers, cientistas e magos da 

computação, arquitetos e outras mentes prolíficas. Por sua vez, esses espaços são 

controlados por empresas, que muitas vezes tem pouca, ou nenhuma noção da 

importância ou até mesmo da significação destes mundos. Podemos citar um caso que 

aconteceu dentro do World of Warcraft e narrado pro Celia Pearce no livro 

“Communities of Play” como exemplo dessa postura muitas vezes equivoca adotada por 

designers e criadores de jogos, e das companhias que controlam esses jogos, para com 

os participantes: 

 
Guerreiros de todas as raças, insatisfeitos com o que eles 

acharam ser estatísticas injustas associadas a suas classes, se 
reuniram em um centro urbano e bloquearam uma ponte para 

exigir uma mudança no mesmo software que eles habitavam. 

(...) A operadora do jogo, Blizzard, com sua abordagem 
corporativa tipicamente de cima para baixo, conteve qualquer 

futura revolta banindo jogadores que foram considerados como 

tendo se envolvido ou planejado protestos dentro do mundo. Em 
outras palavras, a companhia assumiu a postura de um regime 

totalitário fazendo com que a desobediência civil fosse punida 

com morte virtual.
1
 (PEARCE, 2009: 40) 

 

Esse é só um exemplo que demonstra como essas companhias ignoram, diversas 

vezes, formas básicas de funcionamento de jogos virtuais. Elas não conhecem, de fato, o 

próprio mundo que criaram e muitas vezes controlam com punhos de ferro. Como 

veremos adiante, a emergência é uma das características mais ricas dos jogos virtuais, e 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Warriors of all races, dissatisfied with what they felt were 

unfair statistics associated with their class, gathered at urban center and blocked a bridge to demand a 

change to the very software they inhabited. (…) Game operator Blizzard, in the typically top-down 
approach of corporations, squelched any further uprisings by banning players found to be involved in or 

planning in-world protests. In other words, the company took the stance of a totalitarian regime by 

making civil disobedience punishable by virtual death.  
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coibir comportamento emergente com a pena de morte, como é o que a Blizzard, 

empresa criadora do WoW, fez, consiste num impressionante desconhecimento da 

mecânica comportamental desde mundo. 

 Mas Pearce – ela mesma uma designer – diz em seu livro que uma mudança de 

postura está começando a acontecer, uma vez que “designers destes mundos estão 

rapidamente descobrindo que MMOGs e MMOWs não são produtos no sentido 

tradicional”
1
 (PEARCE, 2009: 271). Isso acontece porque diferentemente de outros 

produtos de entretenimento como jogos de CD, livros ou filmes, mundos virtuais não 

entram no mercado já terminados, uma vez que estão sempre em constante 

transformação. “Mesmo mundos de sintética fechada requerem manutenção constante e 

uma atualização regular de conteúdo”
2
 (PEARCE, 2009: 272). Muitas empresas não 

compreendem isso até mesmo depois que seus mundos virtuais se tornam extremamente 

populares.  

 Esse estranhamento que acontece pode ser mais bem compreendido se 

emprestarmos termos de Pierre Lévy de seu livro “Inteligência Coletiva”. “O que resta 

quando se mecanizou a agricultura, a indústria e as operações que giram em torno das 

mensagens? A economia girará – como já o faz – em torno do que jamais se 

automatizará completamente, em torno do irredutível: a produção do laço social, o 

“relacional”” (LEVY, 1994: 41). Deixando de lado sua profecia certeira sobre a questão 

relacional (o Facebook vale mais de 33 bilhões de dólares
3
), se faz necessário focar na 

questão de que a economia atual gira em torno de algo que, como Levy diz, jamais se 

automatizará. Mundos e jogos virtuais são essencialmente sociais, logo, sua 

automatização é impossível, e as empresas que cuidam desses mundos precisam levar 

isso em consideração.  

Essa discussão levantada por Levy em seu livro está embasada na idéia de que 

vários espaços coexistem na atualidade. Dois desses espaços são o do saber e o da 

mercadoria. Assim, o estranhamento que muitas vezes acontece entre jogadores e as 

empresas que controlam os jogos se dá porque cada um habita mais persistentemente 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: (…) designers of these worlds are quickly discovering that 

MMOGs and MMOWs are not products in the traditional sense. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Even fixed synthetic worlds require ongoing maintenance and 

the regular updating and refreshment of content. 

 
3 Informação retirada do site: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/valor-estimado-do-facebook-

atinge-us-33-7-bi. Acessado em 28/11/2010 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/valor-estimado-do-facebook-atinge-us-33-7-bi
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/valor-estimado-do-facebook-atinge-us-33-7-bi
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em um desses espaços. O espaço do saber valoriza a emergência e o laço social. O 

espaço da mercadoria, não. Logo, isso cria um conflito que está sempre presente em 

qualquer mundo virtual, porque, como já foi visto, mundos virtuais não nascem do nada 

e são sempre, no fundo, um produto.    

É importante não naturalizar um processo de constituição ativa destes mundos, e 

o fato de que são mundos midiáticos, que existem através de uma plataforma 

tecnológica e que são tecnologicamente concebidos utilizando técnicas complexas de 

computação e informática, não pode ser ignorado. 

 Portanto, qualquer tentativa de criação dentro destes jogos está sempre permeada 

pelas limitações impostas tanto pela tecnologia quanto pelos criadores do mundo. 

Existem, no entanto, variações entre essas limitações. Mais uma vez emprestando um 

conceito de Celia Pearce, alguns mundos são construídos de acordo com normas de 

sintética fixa (PEARCE, 2010, pg. 30), outros de acordo com normas de co-criação. 

Pearce utiliza um conceito de um teórico de jogos, Caillois, para definir esses dois tipos 

de normas. Os mundos construídos segundo a norma de sintética fixa são caracterizados 

como espaços lúdicos. Do outro lado da oposição, temos mundos virtuais que Caillois 

define como paidiaicos, e Pearce chama de co-criados, e que serão chamados aqui como 

espaços de sintética colaborativa (levando em consideração que essa abertura é 

constantemente limitada por fatores já citados).  

 Existem muitas diferenças entre estes mundos, e uma das mais importantes, 

como Pearce explica, é que esses mundos demandam diferentes atitudes do jogador 

diante do jogo: 

 

 
A distinção primária é que mundos lúdicos apresentam ao 

jogador um objetivo prescrito global enquanto mundos 

paidiaicos não o fazem. Mundos lúdicos têm uma estrutura 

formal de objetivos e uma série de limitações que ditam como 
esses objetivos podem ser alcançados, enquanto mundos 

paidiaicos proporcionam ao jogador uma série de atividades e 

opções de interação social. 
1
 (PEARCE, 2010: 28) 

 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: The primary distinction is that ludic worlds present the player 

with a prediscribed overarching goal while paidiaic worlds do not. Ludic worlds have a formal structure 

of objectives and a set  of constraints that dictate how those objectives might be met, whereas paidiaic 

worlds provide players with a range of activities and options for social interaction.  
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 Aliás, como se pode perceber, mundos virtuais de sintética colaborativa não 

englobam a semântica do que conhecemos como jogo. Não contém objetivos claros 

definidos, não contém gratificações alcançadas através da aplicação do jogador, não 

contém níveis ou fases, quests ou histórias prescritas. Trata-se de espaços de interação, 

onde o que importa é a relação que se desenvolve entre os jogadores (se é que esse é 

realmente o melhor termo) com o mundo, e como esses jogadores podem atuar dentro 

deste mundo. Pierre Levy, quando fala do ciberespaço em “A Inteligência Coletiva”, 

muito embora esteja tratando de algo ainda mais abstrato, os define como um espaço de 

interação, mas também de co-construção: 

 

Em vez de difundir uma mensagem para receptores exteriores 
ao processo de criação, convidados a conferir sentido à obra 

após sua realização, o artista tenta aqui constituir um meio, uma 

organização de comunicação e de produção, um acontecimento 
coletivo que implica os destinatários, que transforma os 

hermeneutas em atores, que enfeixa a interpretação como ação 

coletiva. (LEVY, 1994: 107) 

 

 Se lermos a fala de Levy considerando que o designer do jogo é um artista e o 

destinatário um jogador, podemos compreender exatamente como acontece a dinâmica 

da relação entre ambos dentro de mundos virtuais. Também se percebe que o ciberspaço 

como pensado por Levy, que em 1994 ele havia imaginado como sendo uma utopia de 

interação para o futuro, já está se materializando nos mundos virtuais, muito embora de 

formas diferentes e com objetivos claramente distintos.  

 Mundos virtuais de sintética colaborativa, como o Second Life, englobam 

perfeitamente a noção de Levy de que esses ciberespaços são “organizações de 

comunicação e produção”. Principalmente, temos que levar em consideração a noção de 

serem espaços de produção e não somente de comunicação. Porque a comunicação é 

como que um objetivo pré-estabelecido destes mundos, assim como também é a noção 

de que são sociais, mas a idéia de que nesses mundos a produção pode e muitas vezes 

tem um papel tão importante pode passar desapercebida. 

  Já nos mundos de sintética fechada, a construção e produção ativa dos jogadores 

é completamente cerceada. O World of Warcraft é um exemplo de mundo virtual com 

sintética fechada, onde o jogador pode fazer certas escolhas de construção dentro do que 

é permitido para seu personagem, mas não pode, como acontece no Second Life, criar e 

desenvolver objetos e espaços, por exemplo. 
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 Como todos os jogos de sintética fechada, o World of Warcraft tem objetivos e 

uma história narrativa que se desenvolve concomitantemente com o desenvolvimento 

das atividades individuais e sociais dos jogadores, e que muitas vezes se apresenta como 

forma de conduzir os objetivos desenvolvidos por esses jogadores. No entanto, o 

jogador não pode alterar essa história, não pode criar um novo arco narrativo. 

 Mas aqui se chega a um ponto crucial na compreensão desses mundos de 

sintética fixa. Muito embora eles sejam frutos da imaginação de designers, e estejam 

permeados por limitações tecnológicas, esses mundos não conseguem conter a 

imaginação e criatividade (o impulso criativo e comportamental) dos seus jogadores. O 

ciberespaço, como Pierre Levy definiu (LEVY, 1994), é um local de interação entre 

artista e destinatários. As comunidades de jogo, como Pearce desvendou (PEARCE, 

2009), são espaços de emergência. Os mundos virtuais de sintética fechada, como o 

WoW, não conseguem conter e controlar a atividade humana, que é imprevisível e 

altamente imaginativa. Como Pearce mesmo detecta em seu livro,  

 

(…) nós não podemos considerar mundos de sintética fixa como menos 

criativos ou propícios para a emergência do que os mundos co-criados. 
Na verdade, a emergência nesses mundos pode ser, em alguns aspectos, 

muito mais criativa precisamente porque é mais reprimida. A forma 

através da qual os jogadores se apropriam e subvertem o ambiente para 
seus próprios fins pode ser extremamente criativa, e a inventividade dos 

jogadores em subverter as concessões do jogo pode ser uma fonte de 

orgulho, respeito e status social.
1
 (PEARCE, 2009: 35) 

 

 Uma das características mais importantes dos mundos virtuais é que o 

comportamento de seus habitantes não pode ser controlado pelos criadores destes 

mundos. Pode apenas ser limitado e cerceado, mas isso só alimenta a emergência e a 

subversão, como aponta Pearce. Não importa se são mundos de sintética fixa ou 

colaborativa, jogadores e habitantes sempre estarão encontrando forma de interagir com 

estes espaços. Em mundos de sintética colaborativa e aberta, onde não existem objetivos 

e história e onde os jogadores têm vastas possibilidades de criação (como Second Life), 

muitas vezes os habitantes acabam desenvolvendo jogos próprios, com objetivos e 

regras que são construídos pelos habitantes destes mundos a partir das concessões do 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: (…) we should not regard fixed synthetic worlds as less 

creative or less prone to emergence than their co-created counterparts. Indeed, emergence in these worlds 
can be, in some respects, far more creative precisely because it is more constrained. The way in which 

players appropriate and subvert the environment to their own ends can be extremely creative, and players‟ 

inventiveness in subverting game affordances can be a source of pride, respect, and social status.  
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mundo. Em mundos de sintética fixa, onde os objetivos são apresentados pelos 

designers do jogo, onde existe uma história pré-estabelecida e onde os jogadores têm 

pouquíssima liberdade criativa sobre o espaço, jogadores muitas vezes subvertem esses 

objetivos para suas próprias necessidades criativas e imaginativas, ou então ignoram 

esses objetivos e regras totalmente e transformam a essência do jogo. 

 No entanto, qualquer espaço virtual de interação, qualquer ciberespaço, tem 

regras. Isso acontece porque a própria incorporarão do jogador como avatar (que é o 

personagem virtual criado pelo jogador para exploração do espaço virtual) dentro deste 

mundo, e a interação dele com os outros jogadores e com o espaço já prescreve certas 

normas tanto de origem técnica quanto comportamental.  

 De acordo com Pearce, “as regras do mundo limitam as formas através das quais 

os jogadores podem interagir com o mundo e uns com os outros, e as formas através das 

quais eles podem contribuir para a construção do mundo, se possível”
1
 (PEARCE, 2009: 

29).Conhecer as regras de um mundo virtual é importante para compreender as 

possíveis concessões de comportamento emergente e principalmente as possibilidades 

de experiência.  

 Pearce usa o termo protocolo para definir essas regras. Primeiramente, ela 

apresenta os protocolos de comunicação, ou seja, as possibilidades de comunicação 

entre os avatares e como essa comunicação acontece. No WoW, a principal forma de 

comunicação se dá através de texto, mas com a expansão da Internet em alta velocidade 

e as tecnologias de captação de som, mais e mais usuários utilizam a opção de voz. Essa 

comunicação se expande para outras formas de interação, como fóruns? No caso de 

WoW, sabemos que existem muitos fóruns de discussão feito por jogadores e fãs, mas 

são poucos os jogadores que utilizam esses fóruns para comunicação entre si. Na maior 

parte das vezes, esses fóruns funcionam como bancos de dado para a consulta e busca 

por informação do que um espaço de desenvolvimento de laços sociais, muito embora 

isso ocorra em alguns fóruns, afinal de contas são inúmeros e incontáveis espaços, e 

nem todos se organizam da mesma maneira. 

O segundo protocolo apresentado por Pearce é o de formação de grupo, que 

engloba as possibilidades de afiliação de um jogador à grupos formados por outros 

jogadores. A formação de grupos é fundamental na lógica de jogo do WoW, uma vez 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: (…) world rules constrain the ways in which players can 

interact with the world and each other, and the ways in which they may contribute to constructing the 

world, if at all. 
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que muitas missões (quests, como são chamadas) só podem ser realizadas, ou então tem 

melhores chances de serem concluídas, com um conjunto de jogadores trabalhando 

juntos. 

Outro fator que compões os conjuntos de regras de um mundo virtual é a 

economia, ou seja, as possibilidades e concessões que são apresentadas para o jogador 

de compra ou propriedade dentro do jogo, seja de objetos e bens dentro do mundo ou 

então de níveis e artefatos especiais, além de compreender o escopo maior do 

funcionamento geral do sistema econômico dentro do mundo. Inseridos no plano da 

economia, mas numa esfera apresentada separadamente por Pearce, estão as regras que 

regem as possibilidades de compra e propriedade de terrenos e casas dentro do mundo, e 

as concessões dadas aos jogadores para controle criativo sobre estes espaços.  

Um aspecto muito importante na compreensão das regras de um mundo virtual é 

o protocolo de criação e progressão do avatar, ou seja, as possibilidades de construção e 

controle criativo que o jogador tem sobre o avatar, assim como as inúmeras formas 

possíveis de utilização e controle técnico sobre estes dentro do mundo. Todo mundo 

virtual, para ser povoado, tem que necessariamente abrir espaços para construção de 

avatar, então essa transferência do jogador para um ser digital e técnico, sua 

incorporação no mundo, é o primeiro passo e a regra mais importante dentro da 

compreensão de todas estas regras que regem a vida num mundo virtual.  

Por fim, o último protocolo apresentado por Pearce são os conjuntos de regras 

relativos à geografia, terreno e transporte dentro do mundo. As possibilidades de 

transporte dentro do mundo têm grande impacto sobre a experiência do jogador quando 

incorporado, uma vez que define as noções de espaço, distância e tempo. Um jogo como 

WoW, onde nos primeiros níveis o jogador tem que andar para todos os lugares, mexe 

com essas noções uma vez que se demora muito mais tempo para chegar de um lugar a 

outro. Conforme o jogador vai aumentando de nível, ele tem possibilidades de montaria 

e vai também desenvolvendo habilidades que o possibilitam ir de uma cidade a outra 

dentro do jogo através de flight points, o que altera mais uma vez as noções de espaço, 

tempo e distância. A questão da geografia e terreno tem maior relação com as 

construções e decisões dos designers, mas tem grande impacto também na experiência 

do jogador quando em contato com o mundo.  

 No entanto, mesmo todas essas regras apresentadas são constantemente mutáveis 

e podem ser subvertidas a qualquer momento. Uma moto que foi desenvolvida para ser 

utilizada como modo de transporte pode ser restabelecida como objeto dentro de um 
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jogo de corrida. Esse tipo de apropriação de objetos e espaços para fins distintos 

daqueles originalmente estabelecidos é uma constante dentro de mundos virtuais. Isso 

acontece porque existe, dentro dos mundos virtuais, uma balança de controle entre 

designers e jogadores. Como Pearce explica, “de um lado do espectro estão os mundos 

de „sintética fixa‟, que privilegiam a imaginação dos designers; do outro lado estão os 

mundos „co-criados‟, que privilegiam a imaginação dos jogadores”
1
 (PEARCE, 2009: 

30). Pearce ainda vai além em sua definição destes jogos de sintética fixa, os 

apresentando como espaços totalmente sancionados pelos designers. 

 

Mundos de sintética fixa tendem a ser ambientes lúdicos mais 

tipicamente definidos como jogos. Esses mundos, enquanto 

extensivos e modificáveis, são definidos primordialmente pelos 

designers, que tem controle absoluto sobre a narrativa, as 
mecânicas de jogo, as recompensas e penalidades, as regras do 

mundo e o design geográfico e arquitetônico.
2
 (PEARCE, 2009: 

30) 

 

Como um jogo de sintética fixa, o WoW privilegia a imaginação do designer, que é 

quem desenvolve e constrói o espaço de jogo e suas regras, mas o jogador está sempre 

em contato e desenvolvendo relações com esse espaço e essas regras, as subvertendo de 

acordo com as necessidades e impulsos de sua imaginação e criatividade e de acordo 

com as possibilidades de intervenção sancionadas por seus conhecimentos técnicos ou 

por aberturas dadas pelos designers do jogo. Como diz Pearce, “parte da habilidade de 

subversão está em um completo entendimento das complexas estruturas do jogo – suas 

regras e concessões, assim como seus defeitos”
3
 PEARCE, 2009: 29), ou seja, o 

conhecimento que o jogador tem do mundo e das técnicas necessárias para dominar a 

tecnologia que possibilita o mundo, e também seu conhecimento das possíveis falhas 

dos designers destes mundos, são materiais ricos utilizados por ele para subverter regras 

e florescer seu comportamento emergente.  

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: (…) at one end of the spectrum is the „fixed synthetic‟ world, 

which foregrounds the designer‟s imagination; at the other is the „co-created world‟, which foregrounds 

the imaginations of players. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Fixed synthetic worlds tend to be ludic environments more 

typically defined as games. These worlds, while extensible and modifiable, are defined primarily by the 

world‟s designers, who have absolute control over narratives, game mechanics, rewards and penalties, 

world rules and geographical and architectural design. 

 
3
 Tradução livre do autor. Texto original: (…) part of the skill of subversion lies in a thorough 

understanding of the game world‟s deep structure – its rules and affordances, as well as its defects. 
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3 – WORLD OF WARCRAFT: UMA APRESENTAÇÃO 

 

 Agora que já foi definido o que é esse espaço virtual onde os jogos como o 

World of Warcraft existem, e também após ter apresentado as diferenças básicas entre 

as diversas possibilidades de mundos virtuais, nesse capítulo pretende-se apresentar o 

jogo World of Warcraft em todas as suas facetas, desde a ficcional, discorrendo de 

forma rápida sobre a vasta história do jogo, e depois apresentando a história do jogo em 

si. Além disso, nesse capítulo serão apresentadas as formas básicas do gameplay 

(jogabilidade) de WoW, assim como muitas de suas características mais marcantes.  

 

3.1 - Os Titãs e a Formação do Universo 

 

 Não se sabe ao certo como o Universo foi formado. Enquanto alguns acreditam 

que ele nasceu de uma grande explosão cósmica, muitos acham que foi o trabalho de 

uma única entidade todo-poderosa. O que se sabe é que, independente de como isso 

aconteceu, foi uma raça de seres poderosos que apareceu para dar estabilidade e forma 

aos diversos mundos, conhecido como Titãs. Esses Titãs, deuses das distâncias do 

cosmos, tinham uma elite conhecida como o Pantheon. Durante as primeiras eras da 

criação, essa elite permaneceu constantemente vigilante contra uma ameaça de ataque 

vinda das entidades malignas do Twisting Nether. O Nether, uma dimensão etérea e 

caótica de magia conecta a miríade de mundos do Universo, lar para um infinito número 

de seres demoníacos que tem como objetivo único destruir e devorar as energias do 

Universo vivo. 

 Quando esses seres demoníacos conseguiram achar um caminho para saírem do 

Twisting Nether para o universo, o Pantheon elegeu seu maior guerreiro, Sargeras, para 

atuar como primeira linha de defesa. Com o passar do tempo, a loucura de Sargeras 

consumiu seu espírito valente, e ele começou a acreditar que os próprios Titãs eram 

responsáveis pelas falhas da criação. Em sua fúria, Sargeras demoliu as prisões de 

Eredar e Nathrezim e libertou todos os demônios que ali estavam aprisionados. Uma vez 

libertos, esses seres malignos se ofereceram para o servir da melhor e mais maldosa 

maneira que conseguissem. Sargeras formou então seu exército e lançou suas forças 

contra a vastidão do Universo. 

 Os Titãs, não percebendo as intenções de Sargeras de destruir suas muitas obras, 

continuaram a explorar o Universo, formando e moldando cada planeta de acordo com 
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suas vontades. Durante essa jornada, acabaram encontrando um pequeno planeta que 

depois seria conhecido como Azeroth, onde tiveram que enfrentar seres hostis, que 

juraram mandar os Titãs para longe de seu planeta. Um por um, esses seres hostis foram 

derrotados e seus poderes dispersos. Os Titãs então formaram uma quantidade de seres 

para os ajudar a moldar o mundo. Durante muitas eras, os Titãs atuaram em Azeroth até 

que no fim só sobrou um único continente de forma perfeita. No centro desse 

continente, eles criaram um lago repleto de energia, chamado de Well of Eternity, que 

era a fonte de vida de todo o mundo. 

 Satisfeitos de que o pequeno mundo estava sobre controle e pronto, os Titãs se 

prepararam para sair de Azeroth. Deixaram no controle do mundo cinco dragões 

conhecidos como Os Cinco Aspectos, responsáveis pela defesa de Azeroth. 

Infelizmente, foi apenas uma questão de tempo até que Sargeras descobrisse a 

existência desse novo mundo. 

 Com o passar do tempo, uma tribo primitiva de humanóides noturnos 

vagarosamente se aproximou das bordas do lago encantado que se encontrava no centro 

de Azeroth, o Well of Eternity. Conforme os anos se passaram, os poderes cósmicos do 

lago começaram a afetar a tribo, os fazendo mais fortes, sábios, e por fim imortais. A 

tribo adotou o nome de Kaldorei, que siginifica „filhos das estrelas‟ em sua língua 

nativa. Eles construíram grandes estruturas e prédios ao redor do Well of Eternity, e 

ficaram conhecidos como os Night Elves (Elfos noturnos). Enquanto as eras passavam, a 

civilização dos elfos noturnos se expandiu tanto territorialmente como culturalmente, e 

uma elite de elfos, conhecidos como os Highbornes, começaram a governar os Kaldorei, 

e Azshara foi eleita rainha.  

 No entanto, um jovem erudito chamado Malfurion, começou a passar muito 

tempo estudando a arte primitiva do druísmo, e começou a suspeitar que um terrível 

poder estava corrompendo os Highbornes e a rainha Azshara. Ele começou a perceber 

que o uso irresponsável de magia dos Highbornes estava mandando ondulações de 

energia do Well of Eternity para todo o Universo. Sargeras, o Grande Inimigo, sentiu 

essas potentes ondulações e foi atraído para seu ponto de origem. Ele uniu seu grande 

exército e começou a fazer o seu caminho em direção à Azeroth.  

 A rainha Azshara, tomada por um terrível êxtase causado pelo uso de tanta 

magia, se tornou vítima dos poderes de Sargeras e o concedeu entrada para o mundo de 

Azeroth através do Well of Eternity. Quando as preparações estavam feitas, Sargeras 

começou sua catastrófica invasão do mundo de Azeroth. Malfurion, o erudito que havia 
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predito todas essas tragédias, iniciou um movimento de resistência, formando uma 

aliança com diversos outros seres que habitavam Azeroth, e uma guerra civil explodiu 

no outrora pacífico mundo. 

 Em uma das diversas batalhas, enquanto a aliança dos elfos noturnos lutava 

contra a legião de Sargeras, o afluente Well of Eternity desabou. A explosão catastrófica 

que ocorreu em decorrência disso despedaçou a terra e cobriu os céus. O mar então 

tomou os espaços abertos pela explosão, e grande parte do continente foi tomado por 

água, sobrando apenas alguns pequenos espaços de terra ao redor do novo tempestuoso 

oceano. O que antes era um perfeito continente, agora era uma confusão de diversas 

ilhas. No centro, onde antes ficava o Well of Eternity, se formou o Maelstrom, uma 

tempestade tumultuosa de marés furiosas e energias caóticas. 

 A rainha Azshara e os Highbornes conseguiram sobreviver a explosão, e se 

arrastaram para debaixo do Maelstrom, onde, amaldiçoados e transformados, tomaram 

novas formas. Lá, no fundo do Maelstrom, eles construíram uma nova cidade, Nazjatar, 

de onde eles iriam reconstruir seu poder. Passariam ainda outros mil anos até que eles 

ressurgissem e mostrassem ao mundo no que haviam se transformado.  

 Os poucos elfos que sobreviveram após a terrível explosão, uniram-se em 

jangadas feitas grosseiramente e navegaram vagarosamente até a primeira massa de 

terra visível. Por muitos anos, eles trabalharam incansavelmente para reconstruir o que 

podiam de sua antiga terra natal. Após a terrível explosão do Well of Eternity, o uso de 

mágica passou a ser proibido entre os elfos noturnos. No entanto, isso causou uma 

dissidência de alguns elfos, que foram então exilados, e encontraram refúgio em outra 

ilha que havia sido formado após a grande explosão. Eles planejaram construir seu 

próprio reino mágico, Quel‟Thalas, e rejeitar os princípios dos elfos noturnos de adorar 

a lua. Para todo o sempre, ficaram conhecidos os High Elves, adoradores do Sol.
1
 

 

 Azeroth, esse conjunto de ilhas com um mar violento no meio, é o local onde 

hoje qualquer jogador que entrar no mundo irá jogar. Essa é a história do nascimento do 

mundo de World of Warcraft. Essa pequena narrativa de guerra civil que acabou de ser 

contada é uma ficção, cujo autor não é especificado no site oficial do World of Warcraft 

onde ela se encontra. Não se pretende aqui naturalizar uma construção que tem como 

objetivo claro apresentar claramente os aspectos que originaram a dinâmica do mundo 

                                                
1 Esta narrativa foi traduzida e adaptada pelo autor desta monografia do site www.worldofwarcraft.com 

(acessado em 21/10/2010). 

http://www.worldofwarcraft.com/
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atual. Toda essa história foi desenvolvida e pensada por escritores e game designers 

com um objetivo claro de delinear o espaço cognitivo onde o jogador habita uma vez 

embarcado no WoW. Essa guerra civil apresenta o princípio de uma divisão que, com o 

decorrer de muitos e muitos anos, chegou à divisão atual entre Horda e Aliança, com as 

muitas raças (High Elves e Night Elves inclusos) que as compõe. A fuga da rainha 

Azshara para o fundo do Maelstrom com seus seguidores originou os orcs, que hoje 

compões grande parte do grupo conhecido como Horda. Isso é apenas um detalhe para 

mostrar como a construção narrativa do jogo é pensada para explicar e basear as 

definições atuais apresentadas aos jogadores. Para compreender e explicar toda essa 

narrativa, composta por inúmeros jogos, livros, HQs e mangas, seria necessário um 

mínimo de umas 300 páginas. O objetivo aqui foi apenas apresentar, dar um gostinho, 

do que é essa rica, complexa e muito bem desenvolvida história do World of Warcraft. 

 Essa complexa construção narrativa, aliada as regras e possibilidades de 

jogabilidade que serão discutidas adiante, demonstram porque World of Warcraft pode 

ser encarado como um mundo virtual que, de fato, possui worldness, ou seja, é um 

espaço virtual que contém uma coerência e que possibilita ao jogador acreditar 

totalmente no mundo fantástico no qual ele embarca. Retomando as palavras de 

Tolkien, World of Warcraft é um espaço no qual você acredita, enquanto está, por assim 

dizer, dentro dele. (TOLKIEN apud BOELLSTORFF, 2008: 38) 

 

3.2 - A outra história warcraftiana 

 

 Se no momento anterior a história fictícia do nascimento do mundo de Azeroth, 

que é onde o WoW se passa, foi apresentada com o objetivo de dar uma primeira noção 

da complexidade narrativa que se desenrola nesse mundo virtual, então agora se 

pretende apresentar o World of Warcraft como jogo. Falar de sua criação, 

desenvolvimento, e de como o jogo funciona e é estruturado. 

 Muito embora World of Warcraft tenha sido lançado em Novembro de 2004, a 

história do jogo se iniciou 10 anos antes, com o lançamento do então modesto 

“Warcraft: Orcs and Humans”, um jogo de estratégia em tempo real para PC que se 

passava em um mundo conhecido como Azeroth. Apesar de ter usufruído algum 

sucesso, não foi com esse primeiro lançamento que o mundo de Warcraft se tornaria 

conhecido em todo o nosso mundo.  
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 Foi com o lançamento de “Warcraft 2: Tides of Darkness”, que o jogo realmente 

alcançou renome mundial, com excelentes críticas e vendas impressionantes. Foram sete 

anos até o lançamento, em 2002, do terceiro componente da série, o jogo “Warcraft 3: 

Reign of Chãos”. Então, após quase uma década de enorme sucesso com sua série de 

jogos para PC, a Blizzard, companhia por trás do WoW, anunciou que lançaria um 

quarto fascículo de sua série. No entanto, foi o anúncio de que a quarta parte seria 

lançada como um MMOG que realmente atraiu imensa atenção de todos os jogadores ao 

redor do mundo. 

 Em março de 2004, a Blizzard iniciou um processo conhecido como „beta test‟, 

no qual alguns jogadores são convidados para explorar o mundo virtual e apresentar 

suas críticas e sugestões, além de testar a capacidade que o jogo tem de suportar uma 

grande interação de jogadores ao mesmo tempo. Após essa série de testes, o jogo foi 

lançado na América do Norte no dia 23 de Novembro de 2004, vendendo 

aproximadamente 240 mil cópias em seu primeiro dia, um recorde para jogos do gênero, 

transformando WoW no MMOG mais vendido na história.  

 No ano de 2005, o jogo ganhou o mundo, sendo lançado na China e em diversos 

países da Europa, alcançando mais de 5 milhões de jogadores até o final daquele ano. 

Em 17 de janeiro de 2007, a Blizzard lançou o “The Burning Crusade”, uma expansão 

para o WoW, que apresentava uma incorporação de diversos novos itens, além de um 

maior desenvolvimento da narrativa até então apresentada, com novas quests e o 

lançamento de um novo continente, conhecido como Outland. “Wrath of the Lich 

King”, o segundo pacote de expansão, foi lançado no dia 13 de Novembro de 2008, 

também com a incorporação de novos itens, novos arcos narrativos, e a criação de um 

novo continente, chamado Northrend. No dia 7 de Dezembro de 2010, foi lançada nos 

EUA a mais nova expansão para o WoW, intitulada “Cataclysm”, que apresenta o 

mundo de Azeroth totalmente devastado pelo Maelstrom, além da adição de novas raças 

e mudanças em algumas possibilidades de gameplay.  

 Essas expansões foram alterando o espaço geográfico do jogo, expandindo o 

universo de Azeroth, e ampliando as possibilidades de exploração e interação do 

jogador com o mundo virtual.  

 Este é o mapa original do mundo de Azeroth, quando do lançamento do World 

of Warcraft em 2004: 
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 Como podemos observar, existem três continentes distintos e algumas pequenas 

ilhas, com o Maelstrom no centro do universo. 

 Com o lançamento do pacote de expansão “The Burning Crusade”, em 2007, o 

espaço se reconfigurou, transformando o mapa do universo de WoW. A seguir, o mapa 

de Northrend, o novo continente: 
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E então, como o novo mapa de Azeroth ficou após essa incorporação: 

 

 

 

Então, em 2008, foi lançado mais um pacote de expansão, o “Wrath of the Lich King”, 

que incorporou um novo continente, conhecido como Outland: 
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Que alterou ainda mais profundamente o mapa do mundo de Warcraft, que atualmente, 

se encontra assim: 

 

 

 Pode-se perceber que o continente de Outland foi concebido para ser um espaço 

totalmente novo de jogo, tanto que é apresentado nos mapas separadamente de Azeroth. 

Agora, se iniciará uma análise da jogabilidade de WoW, e de suas muitas regras e 

normas de jogo.   

 

3.3 - Gameplay: entendendo jogabilidade no WoW 

 

 Gameplay, ou jogabilidade, são as regras e normas que um jogador tem que 

compreender e incorporar para poder participar ativamente e eficientemente de um jogo. 

São extremamente importantes em mundos virtuais, onde o gigantesco escopo de 

possibilidades de jogo pode se tornar desconcertante se o jogador não compreender e 

dominar pelo menos alguns dos conceitos básicos de jogabilidade. O World of Warcraft, 

por contar com milhões de jogadores de todo o mundo, apresenta diversas dessas regras, 

e seria impossível aqui, no espaço permitido, discorrer sobre todas elas. Por isso, serão 

apresentados somente os conceitos e as normas mais amplas e mais primordiais para a 

compreensão geral do gameplay de World of Warcraft.  
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 A primeira escolha que um jogador terá que fazer quando estiver no processo de 

se cadastrar para entrar no mundo de WoW será em qual a facção que este desejará 

jogar em. Existem duas possibilidades, a Horde ou a Alliance (Horda e Aliança, na 

tradução para o português), e a escolha entre as duas terá um grande impacto nas futuras 

interações dentro do jogo. Uma vez escolhida a facção, o jogador só poderá se agrupar e 

falar com outros jogadores da mesma facção. Outras possibilidades, como as zonas que 

o jogador pode visitar e as quests que ele pode participar também são organizadas 

levando em consideração as facções. Algumas cidades e zonas do jogo são amigáveis a 

uma facção, e hostis a outra, por exemplo. (No próximo capítulo, quando será realizada 

uma análise de entrevistas feitas com jogadores, perceberemos que muitas das vezes o 

parâmetro para escolha de facção é social, ou seja, jogadores escolherão a mesma 

facção que seus amigos escolherem). 

 Outra concessão delimitada e circunscrita pela escolha de facção será a futura 

escolha da raça de seu personagem no jogo. Dentro da facção Horde, existem as raças 

orc, tauren, troll, blood elf e undead. Já quem escolher pela facção Alliance terá como 

opção as raças dwarces, gnomes, humans, draenei e night elves. Uma vez determinado o 

personagem, o jogador entrará no mundo de WoW em um local específico que é 

determinado de acordo com a raça que ele escolheu, e após um breve tutorial, já estará 

livre para jogar. No entanto, ele terá que antes fazer uma escolha por classe, cuja 

escolha é, por sua vez, cerceada pela escolha anterior da raça. Cada raça tem 

características únicas, e certas classes jogáveis disponíveis. A classe escolhida ajuda a 

determinar os possíveis spells (magias) e skills (habilidades) que o jogador pode 

aprender e dominar durante o jogo. As classes disponíveis para escolha, dependendo 

sempre da raça escolhida, são: Death Knight, Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, 

Rogue, Shamaaan, Warlock e Warrior. Como se pode perceber, cada escolha feita nesse 

processo inicial tem grande impacto nos futuros desenvolvimentos e possibilidades de 

jogabilidade do jogador no mundo, e no próximo capítulo analisaremos através de 

algumas entrevistas como alguns jogadores realizaram essas decisões cruciais.  

 É importante relembrar aqui que essa divisão entre Alliance e Horde está 

incorporada dentro da narrativa apresentada no início desse capítulo. Toda a história 

fictícia desenvolvida para o World of Warcraft está sempre em total sinergia e sintonia 

com as normas de jogo (uma das razões pelas quais os jogadores são constantemente 

atraídos para o WoW e porque podemos dizer que ele tem worldness). As raças que os 

jogadores poderão escolher para desenvolver seus personagens também estão 
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incorporadas dentro da narrativa do jogo, muito embora apenas os night elves apareçam 

no pequeno resumo desenvolvido no início deste capítulo, até porque se trata de um 

resumo dos primórdios do mundo de Azeroth, e muita coisa já foi escrita e desenvolvida 

em cima desta narrativa a partir do ponto onde se parou.  

 Logo, há sempre que se levar em consideração que Horde e Alliance são dois 

lados de uma batalha pelo controle do mundo de WoW, fruto de uma constante guerra 

que é travada há séculos (e narrada em diversos livros e HQs, além dos jogos para PC). 

Membros de facções diferentes têm que obedecer a certas regras de comportamento. Por 

exemplo, eles não podem trocar itens entre si, não podem formar grupos uns com os 

outros, e não compreendem o que a outra facção fala, logo impossibilitando a 

comunicação entre os lados, e a opção de combate entre ambos os lados é sempre 

possibilitada (como veremos mais adiante ao analisarmos a formas de combates 

possibilitadas no WoW). Podemos perceber então que o jogo é construído e organizado 

com normas tais que destacam a rivalidade entre os dois lados, aumentando a 

competitividade e intensificando a sensação de se estar num mundo de guerra. 

 No entanto, anterior a escolha de facção, a raça e a classe, o jogador terá que 

decidir inicialmente em qual reino desejará jogar. Devido o enorme número de 

jogadores, o WoW teve que ser dividido em reamls (reinos). Um reino é um mundo 

dentro do jogo que existe somente para os poucos milhares de jogadores que interagem 

ali. O jogador só pode interagir com outros dentro do seu reino, e normalmente os 

avatares não podem se  movimentar de reino para reino (muito embora todos os reinos 

possibilitem exploração total do mapa de WoW). 

Outra escolha muito importante, e que afeta inteiramente a experiência do 

jogador no mundo (além de refletir claramente seus interesses ao entrar em mundo 

virtual), é a escolha do tipo de reino no qual o jogador desejará jogar. Existem dois 

modos de jogo possíveis no WoW. Player versus Environment (PvE – Jogador versus 

Ambiente) ou Player versus Player (PvP – Jogador versus Jogador). E, muito embora os 

nomes sejam bastante auto-explicativos, é importante delinear mais claramente as 

diferenças entre ambos e como essa escolha afeta a jogabilidade no mundo de WoW. 

Nos reinos de modo PvE, o jogador experimenta um estilo de jogo que privilegia 

a experiência do ambiente, ou seja, ele explora, faz quests, luta contra monstros, assim 

como em qualquer outro MMORPG. Já no modo PvP, o foco principal é o combate 

entre os jogadores. Em algumas ocasiões, os modos se interceptam, como quando um 

jogador é atacado por outro (PvP) enquanto está lutando contra um urso (PvE).  
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Como cada jogador tem uma preferência de modo de jogo, existem reinos 

diferentes para cada tipo preferido. Os dois tipos de reinos básicos são Normal e PvP 

(sendo importante lembrar que PvP, além de ser um tipo de reino, é um modo de jogo; 

os conceitos se intercalam porque o reino é chamado de reino PvP exatamente porque 

dentro dele só se pode experimentar o jogo no modo PvP).  

Em reinos Normal, o foco da atividade do jogador está nos objetivos associados 

com o modo de jogo PvE, ou seja, o jogador pretende explorar o ambiente do mundo de 

Azeroth, lutar contra monstros para aumentar seu  nível, participar de quests, derrotar 

mestres, socializar com outros jogadores. Nesse tipo de reino, o combate entre 

jogadores (PvP) só acontece quando o jogador ativa uma opção PvP no menu. Então, ele 

é marcado (tagged) como um jogador disponível para combate PvP, e caso algum outro 

jogador também esteja marcado da mesma forma, apresenta-se a possibilidade de se 

iniciar um combate. Os reinos Normal podem ser encarados como reinos de trégua, 

onde os combates só acontecem quando ambas as partes estão interessadas em batalhar. 

Além do mais, em reinos do tipo Normal, não existem zonas contestadas para um lado 

ou outro, e as zonas inimigas são consideradas neutras 

Já nos reinos do tipo PvP, os objetivos e atividades dos jogadores ganham o 

componente adicional do combate perpétuo entre as duas facções. Os jogadores podem 

explorar o espaço, realizar quests ou batalhar monstros, mas o perigo do combate é 

constante, uma vez que você está sempre suscetível a batalhas. Fora das capitais e áreas 

de iniciação (que é onde o jogador “nasce” quando entra no jogo), todas as regiões são 

áreas contestadas, o que significa que o combate PvP é possível a qualquer momento. 

Por essa razão, pode-se pensar nos reinos PvP como Reinos de Guerra, porque neles o 

jogador está em constante estado de batalha com a facção inimiga (Horde ou Alliance). 

Cada zona dos reinos do tipo PvP tem uma cor de bandeira que indica o status da 

zona, lembrando que não existem zonas neutras. As zonas verdes indicam território 

amigo, enquanto as da cor vermelha indicam território inimigo. Zonas amarelas são 

territórios contestados (no qual ambas as facções estão em constante estado de batalha). 

Existem ainda as zonas azuis, espaços considerados santuários, onde o combate PvP é 

desabilitado para ambas as facções. Em reinos PvP, é mais difícil batalhar contra 

monstros ou completar quests, porque existe sempre a possibilidade de um combate 

com outro jogador da outra facção que pode atrasar o desenvolvimento do jogador até o 

momento.  



31 

Existe ainda um outro tipo de reino, os chamados Role-playing. Em reinos RPG, 

o jogador participa ativamente de uma história, e seu personagem experimenta ainda de 

forma mais aguçada um desenvolvimento narrativo dentro deste mundo fantástico do 

WoW. É uma experiência pensada para aqueles jogadores que desejam uma 

aproximação maior com a jogabilidade de um jogo de RPG, mas dentro do universo 

virtual do World of Warcraft. Reinos RPG podem ser tanto do tipo Normal como PvP, e 

o desenvolvimento da história segue as regras de combate do reino escolhido. Se você 

escolhe jogar em um reino Normal-RPG, irá seguir as mesmas regras de um reino 

Normal só que com a adição das possibilidades que um reino RPG apresenta. Por fim, 

vale destacar que reinos RPG são espaços que exigem maior esforço imaginativo dos 

jogadores, uma vez que os jogadores irão falar, se comportar e agir de acordo com o 

personagem que escolheram para ser seu avatar. 

Após escolher o tipo de Reino do qual irá participar, o jogador então tem que 

decidir qual reino específico desse tipo ele habitará. No site do World of Warcraft pode-

se encontrar um Real Status Page que apresenta todos os diferentes reinos de cada tipo, 

dentre os quais o jogador irá realizar sua decisão. É muito provável que o personagem 

irá passar sua vida no mesmo reino, então a decisão tem que ser feita levando em conta 

diversos fatores (e como veremos nas análises das entrevistas, esses fatores são quase 

sempre de ordem social).  

Para terminar essa apresentação do mundo de Warcraft, é importante destacar 

que embora tenha nascido como um jogo para computador, o universo narrativo deste 

mundo já foi explorado em diversos meios como romances, histórias em quadrinho e 

mangás. 

Uma trilogia de romances escrita por Richard A. Knaak narra a origem do 

universo de Warcraft. O livro “The Well of Eterinty” narra com detalhes os eventos 

sobre os Titãs e a formação do universo que foi apresentada no início desse capítulo. 

“Rise of the Horde”, escrito por Christie Golden, foi outro romance importante, que 

narrou a formação da Horde, a facção inimiga da Alliance no universo warcraftiano. 

Entre o jogo para PC “Warcraft 3X: The Frozen Throne” e o primeiro World of 

Warcraft, existe uma narrativa complexa que desenvolve os conflitos existentes no 

mundo de Azeroth, e que foi narrada com detalhes em uma trilogia de mangas escrita 

por Richard A. Kanaak e Jae-Hwan Kim e um romance escrito por Keith R. A. 

Decandido  
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 A lista é mais longa, no entanto. Uma página do Amazon dedicada somente aos 

livros que tratam sobre World of Warcraft inclui 19 títulos lançados até o momento, isso 

sem falar nos diversos HQs e mangas e nas incontáveis instâncias de fan-fiction (ficção 

criada por fãs). World of Warcraft, enquanto produto, explora diversas mídias se 

apresenta como um perfeito exemplo do que Henry Jenkins chama de “convergência de 

mídias” (JENKINS, 2008). 
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4 – EXPERIÊNCIA E EMERGÊNCIA: CONCEITOS E O JOGO 

 

Ao falar sobre experiência em World of Warcraft, depara-se com o obstáculo da 

interpretação e tradução da experiência alheia. Como Brunner diz em seu texto 

“Experience and Its Expressions” na antologia “Antropholgy of Experience”: 

 

A dificuldade em relação à experiência, no entanto, é que nós só 
podemos experimentar nossas próprias vidas, o que é recebido 

pela nossa própria consciência. Nós nunca podemos 

compreender completamente a experiência alheia, apesar de 
termos diversas pistas e realizarmos inferências todo o tempo. 

Outros podem estar propensos a compartilhar suas experiências, 

mas todos censuram ou reprimem, ou podem não estar 

totalmente conscientes ou capazes de articular certos aspectos 
do que foi experimentado. 

1
(TURNER, BRUNNER. 2004: 5) 

 

 Para tentar compreender as experiências vividas pelos jogadores no World of 

Warcraft, foram realizadas uma série de entrevistas buscando perceber os significados 

do jogo e sua prática através da análise dos depoimentos dos jogadores. Busca-se, 

assim, uma interpretação de sua experiência a partir das perspectivas que orientam esse 

trabalho e não um registro objetivo que, como Brunner aponta, seria uma tarefa 

impossível de se realizar.  

 Todos os entrevistados fazem parte de um grupo de amigos do Rio de Janeiro 

que jogam WoW há aproximadamente três anos. Todos são estudantes universitários 

atualmente, e as faixas etárias variam de 21 a 24 anos. O contato com esses 

entrevistados foi feito através da internet. Em um primeiro momento, realizou-se 

contato com apenas um dos jogadores, que foi indicando outros e assim o grupo de 

entrevistados foi se expandindo (as entrevistas em completo podem ser encontradas no 

anexo desta monografia). È importante destacar o fato de que a análise será realizada 

em cima das falas deste grupo, e que logo representa apenas uma dentre várias 

possibilidades de compreensão da experiência no World of Warcraft. A análise das 

entrevistas será baseada principalmente nos conceitos de experiência e emergência 

como definidos por Celia Pearce, Pierre Levy, Brunner, Henry Jenkins e Boellstorff.     

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: The difficulty with experience, however, is that we can only 

experience our own life, what is received by our own consciousness. We can never know completely 

another‟s experiences, even though we have many clues and make inferences all the time. Others may be 

willing to share their experiences, but everyone censors or represses, or may not be fully aware of or able 

to articulate certain aspects of what has been experienced. 



34 

 O primeiro ponto que chama a atenção é a ênfase que alguns entrevistados 

colocam no papel central dos jogadores na construção afetiva que acontece nas 

comunidades de play
1
 que se formam em MMOGs, como podemos perceber na fala do 

jogador S.C.: 

 

Quem faz a história em MMORPGs é justamente a 

comunidade. É o melhor, e ao mesmo tempo o pior, de 

qualquer MMORPG. Quando a comunidade é viva, grande e 

tem todo tipo de gente, não há nada melhor nele. E tudo, sem 
roteiro nenhum, pode acontecer. E então o que pode ser ruim 

então? O pior mesmo não é nem quando a comunidade é 

pequena. O ruim é o que se perdeu. 

 

 Em sua resposta, o jogador S.C. define uma das características mais marcantes 

dos mundos virtuais, o fato de serem sociais, formados por comunidades. Conforme as 

entrevistas foram sendo lidas, foi-se percebendo que a qualidade da interação entre 

jogadores é o grande motor por trás de toda e qualquer ação individual em jogos 

virtuais. Quando perguntados sobre como inicialmente chegaram ao World of Warcraft, 

as respostas na grande maioria se referem à importância da comunidade. E para entrar 

nesta comunidade, o passo inicial é a construção de um avatar, o personagem híbrido, 

que ao mesmo tempo é o jogador sentado na frente do computador e o personagem em 

pixels dentro da tela.  

  

4.1 - O sujeito e seu avatar, o personagem híbrido da experiência nos mundos virtuais 

 

O termo avatar não nasceu com a ficção científica, não foi uma invenção dos 

criadores de mundos virtuais e nem surgiu da imaginação fértil de James Cameron. 

Avatar é um substantivo antigo, de origem religiosa, e que significa a manifestação 

corporal de um ser imortal. Deriva do sânscrito Avatãra, que significa „descida‟. Apesar 

de ter nascido na religião hindu, muitas outras religiões utilizam o termo avatar para 

falar sobre a incorporação terrena de um ser divino.  

 Dentro do mundo dos MMOGs e MMOWs, avatar é o termo utilizado para 

descrever o personagem criado pelo jogador e que se torna, de certa maneira, a 

                                                
1 Optou-se por manter o termo no original, play, porque o verbo to play, em inglês, engloba tanto o 

sentido de brincar quando o de jogar, ambos sendo muito importantes para a compreensão do que Pearce 

chama de communities of play (comunidades de jogo, brincadeira). 
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incorporação do jogador dentro do mundo virtual. Trata-se, logo, de uma incorporação 

virtual de um ser terreno. Celia Pearce vai dizer em seu livro que o avatar “não é 

inteiramente “eu”, nem inteiramente “não eu”, mas uma versão do eu que só existe em 

um contexto mediado particular”
1
 (PEARCE, 2009:119). Ou seja, o avatar é sempre 

uma representação, uma versão incompleta, exatamente porque se configura num 

contexto mediado por uma tecnologia que circunscreve as suas concessões de criação, 

além de ser uma construção que é sempre limitada pelas possibilidades de formação de 

avatar apresentadas pelos designers do jogos. 

 Outro ponto importante discutido por Pearce é sobre a construção social dos 

avatares. Ela destaca que, diferentemente do que muitos acreditam, essa construção não 

se dá unicamente numa esfera individual. 

 

Algumas pessoas acham que habitar um mundo on-line é uma 

forma de escapismo de si mesmo, outros pensam que é uma 

forma de escapar dos outros. Isto não é o que de fato acontece 
(...). Ser um avatar significa explorar a si mesmo tanto quanto 

explorar os outros; mais especificamente, significa explorar a si 

através dos outros. O outro se transforma num meio de 
exploração do si. O contexto de jogo em rede cria um nível de 

intimidade muito intenso que não é maior ou menor do que a 

intimidade que acontece no mundo real, mas apenas diferente. 
Play e imaginação abrem avenidas para conexões que nós 

poderíamos não ter acesso de outras formas. Você nunca sabe o 

que vai acontecer com você quando se torna um avatar.
2
 

(PEARCE, 2009: 215) 

 

 Ou seja, ter um avatar e explorar o mundo virtual através desse avatar é não 

somente uma experiência de ordem individual, mas, assim como quase tudo quando se 

fala de mundos virtuais, uma experiência altamente marcada por características de 

socialização.  

  As entrevistas realizadas demonstraram de forma clara como muitas das 

decisões tomadas durante o processo de construção do avatar são feitas pensando-se no 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Is neither entirely „me‟, nor entirely „not me‟, but a version of 

me that only exists in a particular mediated context. 

 
2 Tradução livre do autor. Texto original: Some people think that inhabiting an online world is a way of 

escaping from your-self; other think it is a way of escaping from others. This is not the case (…). Being 

an avatar means exploring the self as much as it means exploring others; more specifically, it means 

exploring the self through others. The other becomes the medium for exploration of the self. The context 
of networked play creates a very intense level o intimacy that is not greater or less than intimacy in the 

real world, just different. Play and imagination open up avenues for connections that we might not have 

access to otherwise. And these connections are often a surprise. You never know what will happen to you 

once you become an avatar. 



36 

contexto social mais do que no indivíduo. A. T., um dos entrevistados, ao realizar sua 

escolha de raça, optou pela possibilidade onde ele seria de maior utilidade para o grupo. 

“Escolhi ser Paladino, pois era a única classe que faltava para que nosso grupo de 

amigos fechasse um grupo com todas as classes diferentes.” Sua escolha nasceu de uma 

necessidade coletiva mais do que de um interesse individual.  

 A escolha de realm (reino), por exemplo, é quase sempre pensada a partir do 

grupo. Como os entrevistados tinham o desejo de jogar juntos, todos entraram no 

mesmo realm, o Shadowmoon, que é PvP (Player versus Player). “Comecei a jogar 

nesse server porque meus amigos já jogavam lá e pelo fato de existirem muitos 

brasileiros jogando no server”, explica P. D. (acionando à questão da coletividade a 

vontade de estar num realm com outros brasileiros).  

A decisão entre Horde e Alliance também foi motivada por uma questão do 

coletivo. “Escolhi a Horde porque uma amiga minha queria criar um personagem em 

uma raça lá e todos os outros amigos foram obrigados a criar lá também”, explica A. T., 

que utiliza a palavra “obrigado” para qualificar a escolha dele e de seus amigos, ou seja, 

deixando claro que a decisão não foi de ordem individual, e que o grupo teve que jogar 

na Horde mesmo que essa não fosse a preferência de alguns deles. “Escolhi a Horde 

porque é a melhor, óbvio (haha). Também escolhi a horda porque foi a opção dos meus 

amigos e para poder jogar com eles teria que jogar na mesma facção” (P. D.). 

Existe outra decisão tomada pelos jogadores que influencia diretamente a 

experiência que estes terão no jogo: a escolha entre PvP e PvE. Essa escolha tem 

influência tão direta sobre a experiência do jogador porque, ao escolher o gameplay, ou 

seja, o modo de jogo, este escolhe uma série de regras e possibilidades de interação. 

Diferentemente das outras escolhas feitas, esta não apresenta muitas motivações sociais, 

mas sim uma preferência pessoal. “Desde o começo sempre gostei mais do PvE do que 

o PvP. O PvP é legal em determinadas situações, mas após algum tempo parece algo 

sem um propósito claro para mim” (P. D.). “Eu prefiro PvE pelo simples fato do seu 

personagem fazer parte da história do mundo em que você joga, e as lutas são muito 

mais legais” (A. T.). “Gosto mais de PvE porque acho legal a história do jogo, a 

dinâmica das lutas contra os „bosses‟, a narrativa que se desenrolar ao explorar o 

conteúdo PvE” (V. F.). “Prefiro PvP, pois eu gosto de rivalidade, jogar contra uma 

inteligência artificial nunca é tão desafiador quanto uma pessoa” (L. M.). Como se pode 

perceber, em nenhuma das respostas existe uma relação com a escolha dos outros 

amigos, ou com uma questão que envolva diretamente a questão do social, muito 



37 

embora alguns digam preferir o PvE porque este apresenta uma possibilidade de 

trabalho em conjunto (raids). Mas a escolha de gameplay é uma que está diretamente 

ligada às preferências pessoais que o jogador tem sobre a experiência de jogo 

(exploração de conteúdo narrativo), mesmo que a noção de comunidade esteja sempre 

presente. 

 

4.2 - Comunidades de play, fandom e espaço do saber: emergência e WoW 

 

 A emergência não é uma característica única dos mundos virtuais. Pelo 

contrário, está presente em toda e qualquer situação onde exista a ação humana. No 

entanto, falar sobre emergência em mundos virtuais é muito importante porque mundos 

virtuais são espaços que intensificam as possibilidades de emergência. Pearce destaca 

em seu livro o efeito que a tecnologia tem sobre o processo de emergência. 

 

Tecnologias de transporte, como McLuhan havia apontado, 
aceleraram a expansão de alimentos e pessoas para o oeste 

através de um Estados Unidos em processo de industrialização 

(1964). A internet é da mesma forma uma tecnologia de 
aceleração, e processos sociais emergentes que poderiam levar 

anos para acontecer na vida real, como o exemplo de imigração 

entre-jogos contada neste livro, podem acontecer em meses, 

semanas, ou até dias.
1
 (PEARCE, 2009: 38) 

 

O processo de emergência se desenvolve em um contexto social e cultural 

específico, e, logo, é influenciado por ele. Como se pode perceber em Pearce, o advento 

da Internet possibilitou uma aceleração nesse processo numa esfera temporal, o que 

certamente acaba impactando outras esferas do social. Em seu livro “Inteligência 

Coletiva”, Pierre Levy também chama a atenção para esse processo de aproximação 

tecnológica: 

 

O estabelecimento de conexão telefônica entre terminais e 

memórias informatizadas e a extensão das redes digitais de 

transmissão ampliam, a cada dia, um ciberespaço mundial no 
qual todo elemento de informação encontra-se em contato 

virtual com todos e com cada um. (...) O atual curso dos 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Technologies of transport, as McLuhan has pointed out, 

accelerated the expansion of foods and people westward across the industrializing United States (1964). 

The Internet is just such an accelerating technology, and emergent social processes that might take years 

to play out in real life, such as the example of intergame immigration chronicled in this book, can happen 

in a matter of months, weeks, or even days. 
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acontecimentos converge para a constituição de um novo meio 

de comunicação, de pensamento e de trabalho para as 

sociedades humanas. (LEVY, 1994: 11) 

 

 Mais uma vez podemos perceber o impacto da tecnologia na construção da 

emergência, que aproxima, como diz Levy, o elemento de informação com todos e com 

cada um dentro de uma esfera virtual de transferência. Em seu livro, Levy também 

apresenta um projeto, uma proposta, de um espaço do saber, que “incita a reinventar o 

laço social em torno do aprendizado recíproco, da sinergia das competências, da 

imaginação e das inteligências coletivas” (LEVY, 1994: 26). Para ele, basear o laço 

social na relação com o saber consiste “em encorajar a extensão de uma civilidade 

desterritorializada” (LEVY, 1994: 27). Podemos pensar nos mundos virtuais como 

civilidades desterritorializadas, ou melhor, em civilidades que se desenvolvem em 

territórios virtuais, logo, que não podem ser considerados parte de nenhum território 

atual, e controlado por um Estado. 

 Pode-se pensar então, sem comprometer o argumento de Levy, nos mundos 

virtuais como espaços do saber, onde se exerce de forma constante a inteligência 

coletiva, que Levy define como “uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências” (LEVY, 1994: 28). Ou seja, emergência. Para 

deixar claro o que ele quer dizer quando fala sobre inteligência coletiva, Levy discorre 

sobre um formigueiro para demonstrar as características que não fazem parte do sistema 

do espaço do saber:  

 

Em um formigueiro os indivíduos são “bestas”, não possuem  

nenhuma visão de conjunto e não sabem como o que eles fazem 

se compõe com os atos dos outros indivíduos. (...) 

Acrescentemos que o formigueiro possui uma estrutura 
absolutamente fixa, as formigas dividem-se rigidamente em 

castas e são intercambiáveis dentro de cada casta. O  

formigueiro fornece o exemplo contrário da inteligência 
coletiva, no sentido em que a entendemos neste livro. (LEVY, 

1994: 31) 

   

 

Em um formigueiro, não existe comportamento emergente. Se o espaço do 

saber, marcado pela inteligência coletiva, é tudo o que um formigueiro não é, então 

mais uma vez podemos perceber claramente se tratar de um espaço que fomenta e 

encoraja a emergência. 
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 Como foi visto anteriormente, o World of Warcraft é um jogo de sintética fixa, 

logo, tem uma estrutura fechada, que não possibilita muitas concessões aos jogadores. 

No entanto, não é uma sintética tão fixa quanto a de um formigueiro. Os jogadores têm 

controle sobre seus avatares, podem escolher raças, reinos e etc, além de poderem fazer 

escolhas próprias uma vez que estão dentro do jogo. Outro ponto óbvio é que humanos 

não são formigas, logo, como seres racionais, carregam a emergência dentro de si 

mesmos. Como diz Levy, “(...) longe de ser os membros intercambiáveis de castas 

imutáveis, os indivíduos que animam o Espaço do saber são ao mesmo tempo 

singulares, múltiplos, nômades e em vias de metamorfose (ou aprendizado) 

permanente” (LEVY, 1994: 31).  

 Levy também aponta como o ciberespaço está começando a ajudar numa 

superação da tecnologia como suporte que guia o comportamento do homem para a 

instauração de um espaço virtual de resgate da emergência. “O ciberespaço designa 

menos os novos suportes de informação do que os modos originais de criação, de 

navegação no conhecimento e de relação social por eles propiciados”. (LEVY, 1994: 

104). Levy também define esse ciberespaço como um local onde “as distinções 

estabelecidas entre autores e leitores, produtores e espectadores, criadores e 

hermeneutas, confundem-se em proveito de um continuum de leitura-escrita” (LEVY, 

1994: 106). 

 Esse aspecto da emergência (que se desenvolve no ciberespaço) circunscreve 

uma aproximação entre o autor da obra e o impacto que os que consomem esta obra têm 

sobre ela. Para discutir essa questão, se faz necessário pensar no conceito de fandom, 

desenvolvido por Henry Jenkins em seu livro “Fans, Bloggers and Gamers: Media 

Consumers in a Digital Age”. Nesse livro, Jenkins discute como nessa nova era digital 

(marcada pela presença do ciberespaço e da inteligência coletiva), os consumidores de 

mídia cruzaram a barreira entre receptores passivos e agora demandam uma maior 

participação no processo de construção dos produtos que consomem (ou seja, 

desenvolvem um comportamento emergente).  

 

Por trás dos exóticos estereótipos fomentados pela mídia 

encontra-se um terreno grandemente inexplorado de atividade 

cultural, uma rede subterrânea de leitores e escritores que 
refazem programas de acordo com suas próprias imagens. 

Fandom é uma forma de se apropriar de textos midiáticos e 

reler esses textos de uma maneira que sirva a diferentes 
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interesses, uma forma de transformar cultura de massa em 

cultura popular.
1
 (JENKINS, 2006: 40) 

 

 Muito embora nesse texto Jenkins esteja falando sobre fãs de Star Treks 

realizando o que ele define como textual poaching (uma forma de emergência através 

da escrita, quando os fãs escrevem contos e histórias utilizando personagens de séries ou 

filmes), pode-se perceber que o que Jenkins chama de fandom também pode ser visto 

como um espaço onde o comportamento emergente acontece, mesmo não sendo 

fomentado. Como Jenkins diz no livro, as empresas e detentoras dos diretos autorais 

vêem esse tipo de comportamento como “uma conduta que não pode ser sancionada; ela 

deve ser contida, através de humilhação se necessário, uma vez que ela desafia a própria 

noção de literatura como um tipo de propriedade privada que deva ser controlada pelos 

produtores de texto e seus intérpretes acadêmicos”
2
 (JENKINS, 2006: 40). O mesmo 

pode ser dito sobre as empresas que criam e controlam os mundos virtuais. A Blizzard, 

empresa por trás do WoW, está constantemente entrando em conflito com os jogadores 

nesse complexo cabo de força entre jogadores e criadores.  

 Mas é importante destacar aqui que existem aqueles jogadores que não encaram 

o controle das empresas como algo ruim. Muito embora a emergência seja algo que 

todos experimentam  dentro do jogo de uma forma ou de outro, nem todos os jogadores 

sentem a necessidade de exercer o papel de co-criadores. Isso fica claro na fala do 

jogador V.N.: 

 
Não sou um jogador criativo e nem gosto muito de ter essa 
função, me esforçar para criar minha experiência, meus 

cenários, minhas regras, etc. Se WoW tentasse ser mais como 

Second Life, acredito que muita coisa que gosto no jogo seria 

sacrificada. Não teríamos uma história tão aprofundada, 
personagens tão ricos, cenários tão bem trabalhados, etc. É meio 

difícil de explicar, mas acho que WoW seria uma experiência 

completamente diferente se permitisse que o jogador tivesse um 
papel ativo no desenvolvimento do jogo. Uma experiência que, 

talvez, não me atrairia muito e talvez não fosse tão bem acabada 

quanto é o jogo nas mãos unicamente da Blizzard. (V.N.) 

 

                                                
1 Tradução livre do autor. Texto original: Behind the exotic stereotypes fostered by the media lies a 

largely unexplored terrain of cultural activity, a subterranean network of readers and writers who remake 

programs in their own image. Fandom is a way of appropriating media texts and rereading them in a 

fashion that serves different interests, a way of transforming mass culture into popular culture. 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: A conduct that cannot be sanctioned; it must be contained, 

through ridicule if necessary, since it challenges the very notion of literature as a kind of private property 

to be controlled by textual producers and their academic interpreters. 
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 Mas V.N. admite que isso se trata de uma opção pessoal e que existem jogadores 

que ele define como “hardcore” que são de fato buscam ter uma participação mais ativa:  

 

Existem aqueles jogadores "hardcore", que jogam o máximo 

que podem, aproveitam todo o conteúdo, fazem as dungeons 
mais difíceis, estão sempre querendo melhorar, etc. A 

comunidade mais "hardcore" também geralmente participa dos 

fóruns de discussão, cobram mudanças no jogo, reportam bugs, 
discutem mecânicas das classes, estratégias, dão feedback aos 

desenvolvedores, sugestões, etc. (V.N.) 

 

 

 Pode-se perceber que dentro de comunidades de play como o mundo do WoW 

existem espaços para ambos os comportamentos, o que já era algo que Jenkins havia 

percebido sobre o fandom (existem aqueles que só querem ler os textos, mas existem  

outros que extrapolam o investimento emocional para algo que tem que originar a 

criação de algo novo, a emergência de  forma mais clara). 

 Muito embora Jenkins fale sobre fandom para tratar da escrita (futuramente, em 

“Cultura da Convergência”, ele falará sobre os textual poachers em Harry Potter), é 

importante discutir esse conceito nesse trabalho porque apresenta essa problemática da 

questão da emergência dentro de um processo marcado por copyrights e por empresas 

que não tem interesse algum em perder controle sobre as suas obras, e também porque 

começa-se a desvendar o fato de que esse controle absoluto nunca é possível, 

exatamente porque o fandom, assim como o espaço do saber de Levy, é uma esfera 

coletiva, formada por seres humanos que muitas vezes fomentam seus comportamentos 

emergentes.  

 O interessante em falar sobre fandom é que Jenkins apresenta também a 

percepção que os fãs têm sobre o direito que podem exercer sobre as obras que tanto 

admiram e consomem. “(...) os fãs muitas vezes se lançam não como invasores, mas 

como legalistas, resgatando elementos essenciais do texto principal que foram 

“usurpados” por aqueles que mantêm o controle de copyright sobre os programas”
1
 

(JENKINS, 2006: 41). No espaço do saber, no fandom, e nas comunidades de play, o 

comportamento emergente nunca é encarado como marginal por aqueles que o exercem, 

somente pelas empresas que controlam os produtos. O comportamento emergente, pelo 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: (...) the fans often cast themselves not as poachers but as 

loyalists, rescuing essential elements of the primary text „misused‟ by those who maintain copyright 

control over the program materials. 
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contrário, é visto pelos jogadores hardcore, como uma necessidade e como algo 

inerente ao processo de participação nesses produtos midiáticos. Como Jenkins destaca: 

 

Esta habilidade de transformar reações pessoais em interações 

sociais, cultura de espectador em cultura participativa, é uma 
das características centrais do fandom (...) para os fãs, consumo 

naturalmente estimula produção, leitura gera escrita, até que os 

termos pareçam logicamente inseparáveis.
1
 (JENKINS: 2006: 

41) 

 

 Ou seja, essa ímpeto participativo é inerente ao processo de consumo de mídia 

para aqueles que fazem parte do fandom assim como o é para os jogadores de mundos 

virtuais como o WoW que o entrevistado V.N. definiu como “hardcore”. Jenkins 

também destaca a importância que o fandom tem em trazer os fãs de um processo de 

admiração individual para outro de criação coletiva (destacando, novamente, o fato de a 

emergência se dar sempre em esferas da coletividade). 

 

Muitas fãs caracterizam sua entrada no fandom em termos de 

um movimento à partir de um isolamento cultural e social 

duplamente imposto sobre elas enquanto mulheres dentro de 
uma sociedade patriarcal e pessoas que procuram prazeres 

alternativos dentro de representações dominantes da mídia, para 

uma participação mais e mais ativa em uma “comunidade” 
receptiva à suas produções culturais, uma “comunidade” na 

qual elas podem experimentar um sentimento de 

“pertencimento”. 
2
(JENKINS, 2006: 41) 

 

 Nessas comunidades de play, no fandom, na inteligência coletiva, ou seja, nos 

mundos virtuais, muitas pessoas encontram um espaço de convívio onde são aceitas e 

onde podem realizar processos criativos dentro de uma esfera social. 

 

 

 

                                                
1 Tradução livre do autor. Texto original: This ability to transform personal reaction into social 

interaction, spectatorial culture into participatory culture, is one of the central characteristics of fandom 

(…) for fans, consumption naturally sparks production, reading generates writing, until the terms seem 

logically inseparable. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Many fans characterize their entry into fandom in terms of a 

movement from the social and cultural isolation doubly imposed upon them as women within a 

patriarchal society and as seekers after alternative pleasures within dominant media representations, 

toward more and more active participation in a “community” receptive to their cultural productions, a 

“community” within which they may fell a sense of “belonging”. 
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4.3 - Experiência gera emergência. Emergência gera experiência. 

 

Celia Pearce, em seu livro “Communities of Play” destaca como o caráter social 

dos mundos virtuais se relaciona com a questão da emergência (também um aspecto que 

se identifica com as questões de comunidade de jogo, logo, altamente social). 

  

Ao invés de ser uma questão de ação individual, estas 
descobertas sugerem que a identidade do avatar evolui através 

de um processo de interação com os outros. Logo, a identidade 

do avatar é o que os sociologistas chamariam de uma 
“realização intersubjetiva”, o produto de um conjunto contínuo 

e dinâmico de transações sociais e feedback – em outras 

palavras, emergência.
1
 (PEARCE, 2009: 119) 

 
 

 Falar sobre emergência nos mundos virtuais é falar sobre experiência, e não se 

fala sobre experiência nos mundos virtuais sem discutir emergência, e ambos os 

conceitos estão fortemente ligados com a questão da comunidade social do jogo e a 

incorporação possibilitada pelos avatares. Logo, criar um raciocínio lógico em cima 

dessas discussões é um desafio. Como podemos perceber em Pearce, ao se discutir a 

questão da construção social dos avatares, logo se percebe que isso está fortemente 

ligado com as possibilidades de transações sociais que geram emergência.  

 No livro “Antropology of Experience”, Edward Brunner defini experiência da 

seguinte forma:  

 

Experiência, em nossa perspectiva, não é o equivalente do 

conceito mais familiar de comportamento. O último implica um 

observador externo descrevendo a ação de outra pessoa, como 

se este observador fizesse parte de um público em um evento; 
também implica uma rotina padronizada da qual a pessoa 

simplesmente participa. Uma experiência é algo mais pessoal, 

porque se refere a um ser ativo, a um ser humano que não 
somente se engaja, mas molda uma ação.

2
 (TURNER, 

BRUNNER. 2004: 5) 

                                                
1 Tradução livre do autor. Texto original: Rather than being a matter of individual agency, these finding 

suggest that avatar identity evolves through a process of interaction with others. Thus, the avatar identity 

is what sociologists would call an “intersubjective accomplishment,” the product of an ongoing and 

dynamic set of social transactions and feedback – in other words, emergence. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Experience, in our perspective, is not equivalent to the more 

familiar concept of behavior. The latter implies an outside observer describing someone else‟s action, as 

if one were an audience to an event; it also implies a standardized routine that one simply goes through. 

An experience is more personal, as it refers to an active self, to a human being who not only engages in 

but shapes an action.   
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 Ou seja, a experiência é, em si, uma ação típica de emergência porque, como diz  

Brunner, ela demanda um ser ativo, que molda uma ação. Por isso que mundos virtuais 

são, ao mesmo tempo, espaços onde tanto a experiência quanto a emergência são tão 

intensificados. Uma alimenta a outra. Ao se engajar de forma emergente, o jogador tem 

uma experiência de jogo mais forte, e ao se sentir mais contundentemente ligado com o 

jogo, ele cada vez mais se comporta de forma emergente. 

 Podemos aqui pensar na noção de experiência tal como trabalhada por Walter 

Benjamin em seu texto O Narrador (BENJAMIN, 1994). Para Benjamin, a experiência é 

sempre aberta, ela implica a relação entre uma narrativa validada pelo que se viveu com 

os interlocutores que, ao recontarem essa narrativa, a modificam. Por outro lado, a 

narrativa que expressa a experiência individual se modifica na medida em que mudam 

os narradores. A narrativa como definida por Benjamin é uma ação aberta, uma ação de 

emergência. Nos mundos virtuais, percebe-se essa retomada a uma narrativa realizada 

socialmente, e dentro de um contexto emergente. 

 Portanto, ao se pensar em experiência em mundos virtuais, temos sempre que 

pensar no fato de que essa se dá num espaço altamente social, onde a constante 

interação com outros jogadores é parte marcante da construção de individualidade e do 

desenvolvimento do próprio jogo. Por isso, ao se pensar, como Brunner propõe, na 

experiência como algo inerentemente pessoal, devemos sempre também adotar uma 

perspectiva que pense na experiência como algo também inerentemente social. Nos 

trabalhos de Pearce e Boelstorff, e também na análise das entrevistas com os jogadores, 

podemos perceber que nos mundos virtuais a experiência é sempre fortemente marcada 

por aspectos da coletividade, e que essa coletividade vai muito mais além do que uma 

simples participação compartilhada. Brunner diz que “nós sabemos que participantes em 

uma performance não necessariamente compartilhar uma experiência ou significado em 

comum; o que eles compartilham é somente sua participação em comum”
1
 (TURNER, 

BRUNNER. 2004: 11). 

 Pensar nos mundos virtuais, e nas experiências que estes engendram, como 

apenas uma participação em comum é talvez limitar ou simplificar o que de fato essa 

experiência seja. Em um jogo como World of Warcraft, voltado mais para objetivos 

fixados e evolução de personagens, ou seja, um jogo que é mais um jogo do que outra 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: We know that participants in a performance do not necessarily 

share a common experience or meaning; what they share is only their common participation. 



45 

coisa, muitos jogadores podem ter realmente uma experiência coletiva amparada em 

uma participação em comum. Ou seja, eu e você compartilhamos o fato de jogarmos 

esse jogo, e algo que ultrapasse isso está na ordem do individual. Mas quando se pensa 

em emergência, jogadores compartilham mais do que apenas a participação, eles 

compartilham construção, criação e subversão criativa. Brunner cita Kapferer em seu 

texto para dizer que “nós transcendemos a experiência individual através da 

participação em expressões culturais”
1
 (KAPFERER apud TURNER, BRUNNER. 

2004: 21). 

 A comunidade em World of Warcraft é mais do que uma simples experiência de 

compartilhamento de participação; é também uma experiência de sociabilidade que vai 

além do jogo. “Gosto de poder conversar e criar amizades durante o jogo, além de 

participar de eventos e explorar o conteúdo que necessita de um grupo maior para 

aproveitar”, diz V. N., que adiciona “Diferente dos outros, nos MMOs você está sempre 

em contato com milhares de outros jogadores que “habitam” aquele mundo e fazem 

suas tarefas e moldam o jogo independente de você estar ali ou não”. O WoW é um 

espaço onde além de compartilhar o espaço habitável, os jogadores interagem entre si e 

moldam o mundo. “WoW não é apenas jogar, metade do tempo que eu ficava lá eu 

conversava com as pessoas do meu dia a dia, como a maioria dos meus amigos joga, ele 

se tornou um “MSN”, alem de ser um jogo” (L. M.). Inclusive, as amizades feitas 

durante o jogo muitas vezes podem se transportar para o mundo fora do computador. 

“Invariavelmente, você passa a conhecer pessoas no jogo que encontra todo dia online. 

Por sinal algumas delas (cerca de 5) eram do rio e chegamos a nos encontrar 

pessoalmente fora do jogo, como por exemplo ir em um bar” (L. M.). 

 Pode-se pensar então na experiência em diversos níveis, e certamente, em 

mundos virtuais isso se torna claro. Existe a experiência que se dá na ordem do 

individual e que é intraduzível para outros. Existe a experiência individual que se traduz 

na forma de expressões e logo pode ser vista pelo outro. E existe a experiência que 

acontece no social e logo é compartilhada com o outro. Todas essas possibilidades 

interagindo compõe a experiência do jogador, incorporado em seu avatar, dentro dos 

mundos virtuais. A experiência é, ultimamente, um processo de conhecimento de si 

mesmo. Brunner diz que “as pessoas não somente constroem seus mundos como 

também assistem a si mesmas realizando a construção e depois entram e acreditam nos 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: We transcend individual experience through participation in 

cultural expressions. 
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seus mundos construídos”
1
 (TURNER, BRUNNER. 2004: 25). Pearce, como já foi 

citado, diz que “ser um avatar significa explorar a si mesmo tanto quando significa 

explorar o outro; mais especificamente, significa explorar a si através dos outros”
2
 

(PEARCE, 2009: 215). O que uma frase diz sobre a outra é que a experiência de 

embarcar em um mundo virtual, de construir um avatar, é uma experiência de 

exploração de si mesmo, ao mesmo tempo em que é uma análise desta construção, e 

acontece somente a partir da interação com o outro, da existência efetiva de uma 

comunidade de jogo e do compartilhamento dentro dessa esfera social de experiências 

individuais, além de possibilitar que o social transforme e molde o individual assim 

como o individual molda e transforma o social.  

 De certa forma, o social é um instrumento importante também na motivação que 

leva muitas pessoas ao WoW. Quase todos os entrevistados demonstraram o mesmo 

processo de aproximação e aprendizado no World of Warcraft. “Meus amigos já 

jogavam o jogo em um servidor privado (servidor não oficial e gratuito) e me 

apresentaram o jogo em 2007. Achei muito interessante e tive vontade de começar, 

porém não joguei porque já estava envolvido com outros jogos na época, também de 

RPG online e por oportunidade anterior já sabia que era impossível conciliar vários 

jogos desse estilo simultaneamente. Em 2008, esses amigos, ainda jogando WoW no 

servidor privado, decidiram migrar para um servidor original” (P. D.). 

 Dentro de uma comunidade de amigos, o interesse no WoW foi sendo expandido 

através de uma contínua cadeia de convites. “O L. M. me apresentou ao jogo a 2 anos 

arás”, diz A. T.. “Conheci WoW através do meu irmão”, diz V. N., “ele passou muito 

tempo tentando me convencer a jogar  também, mas eu relutava, pois não queria deixar 

de lado tudo o que conquistei no outro jogo (Ragnarok)”. “Comecei quando uma amiga 

veio aqui em casa e me mostrou o personagem que ela tinha. Comecei a jogar há uns 5 

anos atrás, quando a maioria dos meus amigos jogavam juntos num servidor pirata” (L. 

C.). 

 A coletividade é também importante no processo inicial de aprendizado. Pelo 

fato de o WoW ser um mundo muito vasto e complexo, o primeiro contato pode causar 

uma certa angústia para alguns jogadores. “Minha primeira impressão no jogo foi um 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: People do not only construct their worlds but watch themselves 

doing the construction and then enter and believe in their constructed worlds. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Being an avatar means exploring the self as much as it means 

exploring others; more specifically, it means exploring the self through others. 
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pouco frustrante. O jogo tinha muitas opções, classes, habilidades e etc, e a interface da 

época não era tão amigável, ou seja, era muito MAIOR do que eu esperava”, explicou P. 

D., que também disse que “grande parte dos jogadores novos desiste ainda nessa 

primeira fase, pois o jogo é tedioso e trabalhoso demais num primeiro momento”. É 

nessa fase que o coletivo pode ajudar no processo de aprendizado. “No início foi um 

pouco difícil entender o funcionamento do jogo, e como relacionar as skills. Nessa 

época, meu namorado me ajudava” (L. C.). “Meu irmão me ensinava como algumas 

coisas funcionavam, assim como outros amigos que também jogavam na época” (V. 

N.). 

 Mas há aqueles que demonstram maior facilidade e não tem dificuldade em 

entrar no mundo, normalmente pessoas que já jogavam MMOGs há muitos anos e, 

portanto, tinham facilidade em aprender os comandos. “O próprio jogo foi moldado para 

que todos possam aprender a jogar, no início do jogo tudo é fácil e simples; também 

aparecem várias mensagens ensinando o jogador os controles básicos que eles podem 

fazer”, disse L. M., apresentando uma noção de contato inicial como o jogo muito 

diferente dos outros entrevistados.  

 Pode-se perceber então a emergência como um momento de entrada numa esfera 

de compartilhamento coletivo. Ou, como apresentado por Pearce em seu livro 

“Communities of Play”, como um momento de entrada em uma comunidade de play 

circunscrita por um mundo virtual. Pearce define essas comunidades da seguinte 

maneira: 

 

Comunidades de play, ou comunidades de jogo (DeKoven, 
1978), são grupos que escolhem jogar juntos em diversas 

configurações. A maioria dos MMOGs tem mecanismos 

internos que suportam e formalizam a comunidade de play. (...) 
Indivíduos são geralmente atraídos para esses grupos pela 

amizade em comum e estilos e valores de jogo compartilhados, 

e muitas vezes criam seus próprios sites e outros mecanismos 
para comunicação intra-grupo.

1
 (PEARCE, 2009: 138) 

 

 No World of Warcraft, o próprio jogo incentiva a formação do que eles chamam 

de guilds (associação, grêmio), um termo aportuguesado para guilda. Muitas das quests 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Communities of play, or play communities (DeKoven 1978), 

are groups that choose to play together in various configurations. Most MMOGs have built-in 

mechanisms to support and formalize a play community. (…) Individuals are generally drawn to these 

groups by common friendships and shared play styles and play values, and often create their own web 

sites or other mechanisms for intragroup communication. 
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apresentadas pelo jogo só podem ser realizadas em guildas, e é extremamente 

aconselhado aos jogadores iniciantes buscar um grupo para pertencer, tanto por proteção 

e para aprender o jogo quando para poder explorar ele em todos os seus aspectos 

possíveis. Como podemos ver nas análises das entrevistas, este caráter social é um dos 

que mais atrais os jogadores ao WoW, e a formação de guildas quase sempre se dá 

através da formação de vínculos de amizade que tanto podem ter se desenvolvido  no 

jogo como podem ser pré-existentes a entrada no WoW. O funcionamento destas 

guildas é complexo e orgânico, e um local de efervescente emergência: 

 

Membros de guildas podem também proteger uns aos outros de 

assédio externo, apesar de que guildas podem também ser locais 

de intenso drama e disputa. Não é nada incomum ver brigas de 

poder acontecerem, membros renunciarem em protesto, ou até 
mesmo facções se dividirem em novas guildas. Todos esses 

comportamentos sugerem um nível de investimento emocional 

que pode ser tão alto ou até maior do que o investimento em 
comunidades de prática ou de interesse.

1
 (PEARCE, 2009: 138) 

 

 Comunidades de play, como Pearce deixa claro, são espaços de total interação e 

também investimento por parte dos jogadores. Assim como o fandom, do Jenkins, e o 

espaço do saber, do Levy, as comunidades do play são formadas por pessoas cuja 

imersão é extrema, mas que não pode ser encarada como uma imersão doentia ou 

estereotipada. Nos mundos virtuais, o nível de comprometimento que um jogador 

desenvolve normalmente causa espanto em pessoas que nunca tiveram a experiência de 

participar de uma comunidade de play. Pessoas passam 8, 10 horas seguidas na frente de 

seus computadores, totalmente imersas neste mundo, porque, como Pearce fala, trata-se 

de uma imersão emocional. A palavra imersão já apresenta a idéia de que isso acontece 

de forma profunda e não superficial.  

Também é importante destacar que as comunidades de play são ambientes que 

exponenciam as capacidades emergenciais dos integrantes (assim como o fandom e o 

espaço do saber). Como Pearce destaca, “pessoas tendem a seguir tendências entre seus 

colegas, mas não, como alguns poderiam supor cinicamente, porque as pessoas se 

comportam como ovelhas, mas porque (...) elas desejam manter uma conexão com a 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: Guild members may also protect each other from outside 

harassment, though guilds can also be a site of intense drama and dispute. It is not at all uncommon to see 

power struggles occur, members quit in protest, or even factions split off into new guilds. All of these 

behaviors suggest a level of emotional investment that may be as high as or even greater than investment 

in communities of either practice or interest. 
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comunidade”
1
 (PEARCE, 2009: 39). A tendência de seguir uma tendência e o desejo de 

manter uma conexão com uma comunidade que nasce dessa tendência faz com que a 

emergência nessas comunidades se desenvolva de maneira mais rápida porque ela 

transpassa um grande número de pessoas em um tempo curto.  

Comunidades de play também são espaços de emergência porque têm regras. 

Limitações e constrições normalmente incentivam a emergência, que nasce como 

resposta a isso (o que foi visto quando se discutiu as normas de jogo e as sintéticas fixas 

versus colaborativas). A emergência é parte intrínseca de qualquer jogo, porque 

“emergência é a estrutura de jogo primordial, onde um jogo é especificado como um 

pequeno número de regras que geram um grande número de variações de jogo, com as 

quais os jogadores devem criar estratégias para lidar”
2
 (JUUL apud PEARCE, 2009: 

43). No entanto, cada estrutura de jogo diferenciada apresenta diferentes concessões que 

tem influência direta sobre as possibilidades de emergência. Como Pearce explica: “é 

aqui que a distinção entre os diferentes tipos de mundo se torna importante: cada 

ecossistema apresenta características particulares projetadas e concessões que afetam o 

a rede de comportamento emergente dentro dele”
3
 (PEARCE, 2009: 45).  

Em mundos de sintética colaborativa, como Second Life, a emergência se 

desenvolve de forma mais livre, sem muitas restrições (a não ser as de ordem 

tecnológica). Já em um mundo de sintética fixa como o World of Warcraft, a 

emergência se assemelha com movimentos de base (grass-root), de baixo para cima, 

nascendo de forma quase que clandestina dentro das comunidades de play e se 

espalhando pelo ambiente de jogo. 

Se sancionada pelos designers do jogo ou se fruto de movimentos de base 

arraigados em guildas pelo mundo de Azeroth, fica claro após o estudo destes três 

espaços e seus ethos (espaço do saber, fandom, e comunidades de play), que a 

emergência é algo inevitável em mundos virtuais, e que sempre acontece através de uma 

                                                
1
 Tradução livre do autor. Texto original: People tend to follow trends among their peers, not, as some 

might cynically suppose, because people behave like sheep, but because (…) they wish to maintain a 

connection to a community. 

 
2
 Tradução livre do autor. Texto original: Emergence is the primordial game structure, where a game is 

specified as a small number of rules that yield large numbers of game variations, that the players must 

design strategies for dealing with. 

 
3 Tradução livre do autor. Texto original: This is where the distinctions between different types of world 

become important: each ecosystem provides particular designed characteristics and affordances that affect 

the emergent behavior of networks within it. 
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interação social, de uma lógica de coletividade. Mundos virtuais são essencialmente 

coletivos, e são um espaço onde o estudo de emergência e experiência pode se 

aprofundar muito mais.  
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5 - CONCLUSÃO 

 

 Como se pode perceber nesta monografia, existem diversos tipos de mundos 

virtuais, e estes espaços apresentam, cada um a sua maneira, formas através das quais os 

jogadores podem ser participadores na construção narrativa e espacial destes mundos. O 

World of Warcraft, como foi visto, é um jogo de sintética fechada, que não apresenta 

muitas concessões criativas para seus jogadores, mas pode-se perceber que mesmo em 

espaços de sintética fechada, espaços mais comumente considerados como jogos, os 

jogadores sempre encontram maneira de exercer seus ímpetos criativos e transformar 

seus investimentos no jogo em algo produtivo. 

 Mas também ficou claro que muitas vezes os jogadores não necessariamente 

sentem vontade de atuar de forma emergente. Ou então, como se pôde ver nas 

entrevistas, a emergência pode acontecer de forma menos evidente. No entanto, o que 

mais se destacou dentro deste estudo sobre emergência e experiência no World of 

Warcraft foi a importância da comunidade de jogo para a expressão desses conceitos 

dentro destes espaços virtuais. Nos mundos virtuais, tanto a experiência do jogador 

quanto sua atividade emergente são fortemente marcadas por questões sócias.  

 Então, é evidente que o World of Warcraft apresenta a possibilidade de uma 

experiência que se baseia no compartilhamento narrativo dentro de um espaço de 

construção. Logo, existe experiência no World of Warcraft. Fica evidente também, 

quando pensamos nos trabalhos de Pearce e Boellsorff, a atividade de jogo, 

independentemente de ocorrer em um espaço de sintética fixa como é o World of 

Warcraft, engendra a emergência em seu ambiente, mesmo que alguns jogadores não 

tomem a decisão de atuar de forma emergente. 

 O trabalho também aponta para uma série de questões. Como que podemos 

encarar a construção narrativa que acontece nestes espaços? Trata-se de um trabalho 

com apenas um autor ou pode abrir rumos para uma escrita colaborativa? Até que ponto 

esses mundos são espaços de convívio ou espaços de jogo? Qual o futuro destes 

espaços? Com muitos deles sendo fechados enquanto tantos outros são abertos, podem 

ser encarados como espaços confiáveis para o investimento em relacionamentos? O 

crescimento de espaços de relacionamento como o Facebook afetará ou já está afetando 

mundos virtuais como World of Warcraft ou Second Life? 

 Em entrevista concedida ao autor desta monografia, a antropóloga e designer de 

games Celia Pearce, cujo livro foi muito utilizado durante a pesquisa para a redação 
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deste trabalho, comentou sobre o fechamento do mundo virtual There.com. Em seu livro 

“Communities of Play”, Pearce narra a história da migração de um grupo de jogadores 

de um MMOG conhecido como Uru. Quando o Uru foi fechado pela empresa que o 

controlava, esses jogadores buscaram dar continuidade a sua comunidade em outros 

espaços, mais marcadamente o There.com.  

 De acordo com Pearce, quando o There.com foi fechado, esses jogadores então 

levaram sua comunidade para o Facebook. O que pode parecer apenas um simples 

movimento de migração de comunidade de play mostra, na verdade, o que está no 

núcleo destas comunidades: a necessidade de pertencimento. Quando o There.com 

fechou, os jogadores do Uru não desistiram de sua comunidade, mas transportaram esta 

para um espaço que, muito embora seja muito diferente do de um MMOG, pode ser 

encarado como um mundo virtual. No Facebook as pessoas incorporam avatares, 

formam comunidades, tem experiências ativas através de emergência, etc.  

 Podemos pensar no Facebook como o próximo grande mundo virtual. Só que o 

escopo deste mundo, e o que acontece lá dentro, seria assunto para uma outra 

monografia. O que é importante ressaltar aqui é que a experiência e a emergência em 

mundos virtuais estão sempre fortemente ligadas à comunidade. Num espaço de jogo, 

como World of Warcraft, isso é ainda mais intensificado porque o jogo incita a 

comunidade através da formação de guildas, e também porque apresenta uma narrativa 

que pode ser compartilhada, logo criando uma forte sensação de pertencimento a um 

grupo. 

 Mas como pode ser percebido através das entrevistas, esse investimento 

acontece com intensidades diferentes, e em alguns momentos, nem chega a acontecer. 

Como sempre, a pluralidade de possibilidades de interação entre indivíduos e a mídia é 

de um escopo muito maior do que o que pode ser percebido em um trabalho acadêmico, 

uma vez que representa a pluralidade da experiência humana. O que fica claro ao final 

desta pesquisa é que tanto o conceito de experiência quando o de emergência só existem 

em conexão entre si e dentro de um espaço de interação social como mundos virtuais. O 

World of Warcraft é apenas um destes espaços, onde milhares de jogadores de várias 

partes do mundo compartilham a experiência de jogar.   
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7 - ANEXOS 

 
Entrevistas

1
 

 

1 - P.D.  

 

Primeira Entrevista (recebida no dia 13/09/10): 

 

Perguntas gerais: 

Idade: 24 

Profissão: Estudante de Informática Industrial ( Técnico ) 

Formação acadêmica: Superior Incompleto. 

Mora com quem? Sozinho. 

É casado? Tem filhos? Não. 

  

Perguntas sobre relação com games:  

Desde quando joga MMOG; como começou? 

Bom, minha relação com os games começou bem cedo. Aos 9 anos ganhei meu 

primeiro console de videogame (Phantom, da gradiente) e desde então nunca mais me 

afastei dos jogos. Com 11 anos a inclusão digital comecou a chegar as escolas 

particulares e tive meus primeiros contatos com o computador, na época um pentium 

233. Nessa época os jogos para computador ainda eram rudimentares e escassos, as 

limitações técnicas ainda eram grandes. Com 15 anos ganhei meu primeiro computador, 

juntamente com uma versão do "Age of Empires". Aos 16 lembro de ter começado a 

frequentar lan houses e jogar Counter-Strike, juntamente com grande parte dos meus 

amigos ( que ainda tenho contato e continuo jogando outros jogos até hoje ). Costumava 

passar muitas horas lá durante os dias de semana, principalmente após às aulas. Após o 

Counter-Strike comecei a jogar outros jogos em casa, como o Tibia e o Mu online, 

ambos Rpgs online. Todo ano apareciam novos jogos com mais opções e gráficos mais 

apurados e meus colegas me incentivavam a jogar também, passei por muitos 

outros jogos do estilo até chegar aos dois mais recentes que jogo, World of Warcraft e 

Starcraft 2. 

 

                                                
1 Optou-se por manter as entrevistas exatamente como foram enviadas pelos entrevistados, sem qualquer 

tipo de alteração gramática ou de formatação. 



II 

Que games costuma jogar online, com que frequência?  

Tenho o hábito de jogar jogos de RPG, principalmente os quais requerem 

alguma cooperação e interação entre os jogadores. No World of Warcraft entro 

diariamente, seja pra jogar ou apenas para conversar com meus amigos do jogo. Houve 

uma época em que haviam horários fixos para a ocorrência de eventos dentro do jogo e 

existiam até mesmo rotinas que eu seguia rigidamente, como ficar acordado alguns 

sábados de madrugada jogando. 

  

Como escolhe os games que vai jogar? 

Em geral recebo indicações de outros amigos de jogos que estão lançando e da 

experiência que eles tiveram em outros jogos como ambiente de jogo, diversão e 

qualidade no geral. Quando comecei a jogar eu escolhia um jogo apenas pelo que ele 

podia oferecer como desafio individual e principalmente, se ele era gratuito. Eu era 

extremamente critico em relação a pessoas que pagavam para jogar um jogo, por achar 

que não fazia muito sentido. Hoje em dia tenho uma visão um pouco diferente, acho que 

entendi um pouco porque as pessoas pagam para ter acesso a um jogo e acho que isso se 

deve, principalmente, a falta de respeito com a qual as pessoas são tratadas na internet. 

Em primeiro lugar existe o fator privacidade. Num jogo gratuito normalmente voce 

está em contato com todo tipo de jogador, desde o que fica gritando e pedindo ajuda o 

tempo todo, sem sequer tentar explorar e descobrir sozinho as caracteristicas do jogo até 

o jogador mais individualista, que parece ignorar completamente o fato do jogo de ser 

um "jogo" e que existe uma comunidade e ela deve ser respeitada em primeiro lugar. Já 

no jogo pago normalmente as pessoas tem um certo respeito e estão a procura de outras 

pessoas para jogar, pretendem participar de algo ou simplesmente passar o tempo 

conversando e conhecendo outras pessoas. Quando escolho um jogo online penso 

principalmente na comunidade do jogo. Acesso o jogo e começo a jogar, converso com 

outras pessoas e vejo quais são as possibilidades dentro do jogo. Se o estilo de jogo me 

agrada, permaneço jogando por mais um tempo, indico para alguns amigos, que fazem o 

mesmo e por ai vai.  

  

Perguntas sobre contato com o WOW: 

 

Como e quando conheceu o WOW e como aprendeu a jogar? 
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Sempre gostei dos jogos que pareciam construir uma história própria e 

desenvolver essa história em tramas e acontecimentos que dessem mais credibilidade a 

ela. Conheci o Wow primeiramente com outro jogo, o Warcraft. Apesar de serem 

estilos um pouco diferentes o warcraft sempre me cativou pelo fato de num jogo de 

estratégia, onde os recursos e os personagens normalmente são considerados 

descartáveis ( produzir em massa e destruir o inimigo ) existiam as facções, o motivo da 

guerra, a história das raças. Acho que esse foi o primeiro fator que me atraiu para o 

WoW. Meus amigos já jogavam o jogo em um servidor privado (servidor não oficial 

e gratuito) e me apresentaram o jogo em 2007. Achei muito interessante e tive vontade 

de começar, porém não joguei porque já estava envolvido com outros jogos na época, 

também de RPG online e por oportunidade anterior já sabia que era impossível conciliar 

vários jogos desse estilo simultaneamente. Em 2008 esses amigos, ainda jogando WoW 

no servidor privado, decidiram migrar para um servidor original. Nessa época eu tinha 

começado no meu primeiro estágio, então não tinha mais tanto problema em pagar uma 

mensalidade do jogo ( na época 26 reais por mês). 

  Após muita insistência decidi instalar e começar a jogar. Comprei uma key 

(chave para ativação do jogo) que não era nem um pouco barata ( 79 reais, mais 130 

reais das duas expansões e mais os 26 reais da mensalidade do jogo). Minha primeira 

impressão no jogo foi um pouco frustrante. O jogo tinha muitas opções, classes, 

habilidades e etc. e a interface da época não era tão amigável, ou seja, era muito 

MAIOR do que eu esperava. 

  

Você lembra da primeira vez que jogou WOW? Como foi o processo de aprendizado 

do jogo?  

  Cheguei em casa após a aula da faculdade e recebi uma ligação de um colega 

avisando que a key já tinha chegado, que eu já podia começar a jogar. Passada a euforia 

inicial, entrei no jogo, cadastrei meus dados e comecei a jogar. Entrando no jogo, a 

primeira frustração. Descobri que meu computador era ultrapassado para as 

configurações médias do jogo e fazia o computador travar ou ficar lento, ruim para 

jogar. Fechei o jogo, reduzi as configurações para o mínimo e tentei novamente. Agora 

sim, consegui entrar no jogo mas ai esbarrei em outro problema. Estava perdido numa 

caverna marrom, cercada de monstros verdes que falavam textos gigantescos me 

pedindo favores. Tive o trabalho de ler tudo, equipei minhas armas (não era tão novato 

assim, enfim) e comecei minha empreitada. Demorei um bom tempo até aprender os 
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comandos básicos e as características / funções da classe que escolhi, Caçador (Hunter), 

mas não foi tão difícil. Apesar de se diferenciar de outros jogos em algumas coisas o 

WoW mantém as características consideradas básicas em um RPG. 

Experiência,  desafio em grupo, mundos mágicos e o eterno embate do herói contra o 

vilão. 

  

 

 

Além do WOW joga outros games? Quais? 

  Ultimamente tenho jogado também o Starcraft 2 e alguns jogos de playstation 2 

como Shadow of Colossus e Front Mission 5. 

  

Perguntas sobre forma como joga WOW: 

 

Como prefere jogar o WOW - PvP ou PvE? Porque?  

Desde o começo sempre gostei mais do PvE do que PvP. O PvP é legal em 

determinadas situações, mas após algum tempo parece algo sem um propósito claro para 

mim. Não existe propósito em ser o "melhor" jogador do jogo se as pessoas jogam por 

motivos e em condições diferentes. Outro motivo que me desmotiva em relação ao pvp 

é o fato da conexão com a internet interferir diretamente na performance dentro do jogo. 

Um comando que levaria normalmente 0.5 segundos para ser executado em um jogo 

offline pode levar ate 6 segundos durante uma partida online, dependendo da latência de 

cada jogador. Em um combate que requer reações quase imediatas, 6 segundos é uma 

eternidade. 

  O PvE por outro lado é algo não tao difícil, pois existem estratégias fixas 

programadas para cada inimigo, porém requer um certo tempo e um pouco mais de 

esforço inicial. O jogador não precisa só conhecer o inimigo, em muitos casos precisa 

dominar a própria classe e suas habilidades. Gosto mais do PvE também pelo fato de 

existirem raids ( Eventos no qual até 40 jogadores interagem para derrotar um desafio 

que não conseguiriam individualmente ). Conseguir derrotar um "chefe" difícil ou 

simplesmente o fato de conseguir reunir o número de pessoas necessário já é uma 

vitória. 

  

Qual Realm que você joga? Normal, PvP, ou Role Playing? Porque? 
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Eu jogo no realm Shadowmoon (PvP) - US. Comecei a jogar nesse server 

porque meus amigos já jogavam lá e pelo fato de existirem muitos brasileiros jogando 

no server. 

  

Quanto tempo você dedica diáriamente ao WOW? 

  Atualmente eu jogo 2 horas por dia e 4 horas nos fins de semana, porém já 

cheguei a jogar mais por dia, acho que umas 5 ou 6 horas diárias ou 10 horas 

ininterruptas em alguns dias. 

  

Perguntas sobre relações sociais ligadas ao WOW: 

 

Conhece os outros jogadores com quem costuma jogar? Eles são parte de suas 

relações de amizade? 

  Os jogadores que me convidaram para o jogo são amigos de infância, sempre 

jogaram comigo desde os tempos da escola. Tive a sorte de conhecer muitas pessoas 

legais no jogo e me tornar amigo delas fora do jogo. Também tive a oportunidade de 

conhecer brasileiros que vivem fora do Brasil, pessoas incríveis e batalhadoras. 

  

Perguntas sobre exploração do espaço: 

Você participa de quests? Prefere jogar em guilds ou sozinho? 

No ano passado a Blizzard lançou o Achievements Tab, um sistema de 

gratificações virtuais por realizações conquistadas dentro do jogo. Depois de muito 

tempo e muito trabalho consegui algunss como completar um determinado número de 

quests no jogo, entre outros. No início eu não tinha guild e pra ser sincero nem sabia 

para que servia uma. Conforme joguei e aumentei o nível do personagem comecei a 

perceber as estruturas de organização do jogo. Cheguei a liderar uma guilda de 

Brasileiros por algum tempo, mas pedi para não ser mais o líder pois apesar de serem 

extremamente gentis e solidários na maior parte dos casos os brasileiros tem péssimos 

hábitos em jogos online ( reconhecidos inclusive internacionalmente por isso ). Existem 

os que por imaturidade ou simplesmente falta do que fazer desejam prejudicar os outros, 

brasileiros querendo tirar vantagem de tudo e todos a qualquer custo, desrespeitosos e 

moleques. 

Esses problemas inclusive quase me fizeram parar de jogar o WoW. Nunca 

consegui entender o motivo pelo qual algumas pessoas utilizam o jogo para extravazar 
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seus problemas pessoais ou descarregar agressividade de suas rotinas estressantes, 

confundindo jogo com vida real e decisões de jogo como diferenças pessoais. 

Atualmente meus amigos deram um tempo no jogo, aguardando por uma nova expansão 

que deve sair ainda este ano. Tenho jogado sozinho, fazendo alguns eventos com alguns 

amigos do jogo, que também aguardam anciosamente a expansão. 

  

Como se dá a exploração do espaço em World of Warcraft? É preciso andar de lugar 

para lugar ou existem outras formas de transporte e locomoção? 

No início o transporte é escasso e o jogo se resume a andar de um lado pra outro, 

matar bichos e entregar quests. Tudo feito a pé, até atingir o nível necessário para 

comprar a primeira montaria. Grande parte dos jogadores novos desiste ainda nessa 

primeira fase, pois o jogo é tedioso e trabalhoso demais num primeiro momento ( as 

coisas ficam mais fáceis depois da primeira montaria ). Existem as grandes cidades e em 

cada pequeno acampamento existe um veiculo voador, capaz de te transportar entre os 

acampamentos adjacentes. Também existem os navios / zeppelins que te transportam de 

um continente ao outro. O jogador também tem a opção de usar veículos voadores nas 

regiões mais avançadas do jogo. 

  

Perguntas sobre a construção do avatar: 

 

Qual a facção que você escolheu - Horde ou Alliance? Porque? 

Escolhi a Horde porque é a melhor, óbvio (haha). Também escolhi a horda 

porque foi a opção dos meus amigos e para poder jogar com eles teria que jogar na 

mesma facção. 

  

Qual a raça que você escolheu? Porque? 

Desde o jogo d Warcraft sempre me identifiquei e simpatizei com os orcs. 

Minha escolha foi motivada tanto pela história da raça quanto por seus líderes. Também 

acho interessante o fato dos orcs reunirem características distintas como agressividade, 

honra e instinto. 

  

Qual a classe que você escolheu? Porque? 

Essa foi a decisão mais difícil. Cada classe no WoW é única, se diferenciando 

não só pelas habilidades mas pelo estilo de jogo, características estéticas, etc.. Escolhi a 
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classe Hunter porque é uma classe muito versátil e muito divertidade. Hunters são 

especialistas em armas de fogo e de distância ( Arco e flecha e espingardas ) e também 

podem domar bestas para serem utilizadas no combate. Cada besta tem habilidade 

únicas e são um diferencial no combate, além de oferecerem uma diversão a parte. 

  

Qual a profissão que você escolheu? Porque? 

  Escolhi Ferreiro ( Blacksmith ) e Joalheiro ( Jewelcrafter ), porque as profissões 

dão pontos de bônus em alguns atributos. 

  

Perguntas geerais sobre MMOG e RPG: 

 

Participa de algum forum de discussão sobre o WOW? Quais, com que frequência? 

Antigamente eu era mais ativo em fóruns do jogo, participava em discussões, 

criava tópicos e etc. Hoje em dia estou apenas acompanhando novidades do jogo e 

algumas coisas do fórum oficial. Também participava ativamente num forum da antiga 

guilda que liderei (Fórum extinto). 

 Endereço dos fóruns: 

www.mmo-champion.com   ( Fórum com novidades do jogo, não-oficial, em Inglês ) 

www.worldofwarcraft.com/foruns ( Fórum oficial ) 

  

Prefere jogos online ou também joga games que exigem console ou no PC? Como 

você vê a diferença entre uma e outra forma de jogo?  

  Sempre gostei de todo tipo de jogos, sejam eles pra celular, console, portátil... 

Acho que a grande diferença está na capacidade de interação. Os jogos online são mais 

divertidos porque as decisões não dependem só de uma pessoa. 

  

Também é ou foi jogador de RPG de mesa, presencial? Qual modo prefere? Porque? 

  Já joguei RPGs de livro mas não sou muito fã, prefiro mesmo os de videogame e 

computador. 

  

Que relação você vê entre jogos de RPG e os jogos MMOG, como World of 

Warcraft? Quais as semelhanças e diferenças?  

  Na minha opinião os rpgs possuem atributos que podem ou não aparecer mas 

que são muito claros: modo de jogo em turno, atributos de cada personagem, níveis de 

http://www.mmo-champion.com/
http://www.worldofwarcraft.com/foruns
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experiencia, monstros e calabouços, castelos, etc. Os MMOGs como o Wow se utilizam 

de alguns desses recursos pra tornar o jogo ao mesmo tempo viciante (o que pode ser 

ruim em alguns casos) e um atrativo constante. A quantidade de recursos e o nível 

crescente de dificuldade são alguns deles. 

  Acho que uma das coisas que diferencia o Wow dos outros MMOG é a 

expressividade da sua comunidade ( 12 milhões de jogadores no mundo todo em 2009, 

não sei quantos são agora). Sempre houve uma preocupação dos desenvolvedores em 

manter parte da história original do jogo e desenvolver o enredo em cima da guerra 

entre as facções, os conflitos de ideologias, as invasões e a ameaça de destruição do 

mundo, situações que apesar de ocorrerem em mundos virtuais (incoscientemente) 

fazem parte do nosso cotidiano. Existem também situações interessantes e engraçadas 

dentro do jogo como referências a frases e personagens famosos, celebridades, filmes e 

etc. Não considero o Wow um jogo completo porque minha namorada odeia ele (haha), 

mas acredito que ele tenha as características necessárias para continuar conquistando 

por muitos anos uma legião de fãs mundo afora. De preferência pessoas pra horda. 

 

Segunda entrevista (recebida no dia 04/11/10): 

 

Como você definiria o WoW? Como um jogo ou um mundo virtual? Porque? 

Na minha opinião o Wow ultrapassou o status de "apenas mais um jogo", ele 

tornou-se reconhecidamente um mundo virtual. Isso ocorreu tanto pela difusão do jogo 

pelo mundo, inclusive em mercados para conteúdo extremamente conservadores como a 

China (atualmente são 12 milhões de jogadores ativos no mundo todo) quanto pelo 

desenvolvimento do enredo principal do jogo. Existe a participação direta dos avatares 

do jogo no desenvolvimento da história, a interação com os protagonistas, a ascensão e 

queda dos vilões. Os programadores do jogo respeitam o desenvolvimento da história 

sem que isso interfira na jogabilidade ou possa tornar a narrativa lenta e monótona. 

Assim como no Second Life, o WoW apresenta concessões que possibilitem ao jogador 

criar e participar ativamente do desenvolvimento do jogo? Se não, o que você acha 

disso? Gostaria de poder ter um papel de co-criador? 
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No wow os jogadores contam com diversos recursos para a criação de uma 

"guilda" (comunidade do jogo). Esses recursos permitem que os membros se 

comuniquem com mais facilidade entre si ou possam agendar um evento no calendário. 

Também é possível sugerir modificações no jogo através do fórum oficial. Atualmente o 

jogo está numa etapa importante, uma nova expansão será lançada no dia 7 de dezembro 

(Cataclysm). A promessa é que essa expansão fará muitas modificações no jogo, tanto 

nas regiões quanto na jogabilidade. Antes dela ser anunciada, foram sorteados códigos 

para teste (Beta keys). Isso permitia a alguns jogadores testar o conteúdo a ser lançado e 

ajudar na identificação de possíveis erros, sugerir modificações, etc.  

Você se lembra de alguma ocasião em que a comunidade de jogadores do WoW criou 

algo novo ou gerou alguma situação incomum, não prevista nas regras? 

  Houve um momento curioso no qual eu não participei mas que na época foi 

divulgado em revistas especializadas. Durante uma das atualizações de uma expansão 

do Wow foi introduzido um evento no qual jogadores de nivel mais alto interagiam com 

inimigos e eram infectados no jogo com um virus que se espalhava entre os jogadores 

próximos. O problema é que esse virus tinha sido projetado inicialmente para afetar 

somente os jogadores que participassem do evento em um local isolado e deveria sumir 

ao sair desse ambiente. Porém alguns jogadores conseguiram retornar para as cidades 

ainda com o virus. O que ocorreu é que toda a população, tanto de jogadores de nivel 

mais baixo quanto os NPCs (avatares do computador, que populam as cidades) 

começaram a ser infectados e morrer de uma forma incontrolável. O jogo teve que 

sofrer uma outra atualização emergencial para que isso fosse sanado, mas o problema 

foi apresentado como falha grave e a blizzard teve que emitir um comunicado pedindo 

desculpas aos jogadores.  

 

Você acha que as regras do jogo limitam sua liberdade enquanto jogador e suas 

possibilidades de criação e intervenção? 

Não, as regras do jogo são importantes para que o ambiente de diversão não 

perca o controle. Se houvesse liberdade total, seria caótico, com certeza o jogo não seria 

tão divertido. 



X 

Como você definiria, com suas palavras, a comunidade de jogo do WoW? 

  Bom como não sou muito bom pra descrever essas coisas vou aproveitar um 

comentário que li tentando achar mais informações do evento do virus matando os npcs 

do wow. (haha) 

Extraído de:  http://meiobit.com/35281/documentario-sobre-mmos-e-seus-jogadores/ 

 

"...Quem faz a história em MMORPGs é justamente a comunidade. É o melhor, e ao 

mesmo tempo o pior, de qualquer MMORPG. Quando a comunidade é viva, grande 

e tem todo tipo de gente, não há nada melhor nele. E tudo, sem roteiro nenhum, pode 

acontecer. E então o que pode ser ruim então? O pior mesmo não é nem quando a 

comunidade é pequena. O ruim é o que se perdeu...." (S.C.) 

  

Como você definiria o seu avatar? 

Como um orc com cara de idiota mas que apesar da natureza assassina e violenta 

tem boas intenções e luta por um propósito nobre.  

Como você definiria o sentido que o jogo tem para você? 

  Eu considero que os jogos, sejam online ou offline tem e terão sempre uma 

importância especial na minha vida. Gosto de jogar, e não é só pelo que o jogo tem a 

oferecer virtualmente e sim pelo que posso extrair dele, as experiências que posso 

conseguir com ele e posso trazer para o meu dia-a-dia, ou mesmo evitar nos casos ruins. 

Enquanto estive jogando conheci muitas pessoas, na maioria das vezes com histórias e 

experiências muito diferentes e acho que isso me ajudou a crescer e a respeitá-las ainda 

mais, além de ter encontrado bons amigos que se tornaram amigos fora do jogo 

também.  

 

2 – A.T. 

 

Entrevista recebida no dia 14/09/10: 

 

http://meiobit.com/35281/documentario-sobre-mmos-e-seus-jogadores/
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Perguntas gerais: 

Idade: 21 anos 

Profissão: Estudante 

Formação acadêmica: Engenharia 

Mora com quem? Pais 

É casado? Tem filhos? 

  

Perguntas sobre relação com games:  

Desde quando joga MMOG; como começou?  

Comecei a jogar com 15 anos, um amigo me apresentou ao jogo Tibia 

 

Que games costuma jogar online, com que frequência?  

Geralmente jogo World of Warcraft ou Starcraft 2, mas nos ultimos meses 

tenho jogado muito pouco pois meus amigos pararam de jogar por um tempo 

 

Como escolhe os games que vai jogar?  

Analiso o grafico e a jogabilidade dos jogos, e se possivel vejo alguns videos 

de gameplay deles e tento ler algumas criticas 

  

Perguntas sobre contato com o WOW: 

 

Como e quando conheceu o WOW e como aprendeu a jogar?  

O Leonardo me apresentou ao jogo a 2 anos atras, aprendi a jogar jogando o 

proprio jogo 

 

Você lembra da primeira vez que jogou WOW? Como foi o processo de aprendizado 

do jogo?  

Faz tanto tempo que nem lembro direito. Foi uma experiencia bem diferente, 

ja' q podiamos fazer parte da historia de um outro jogo, o Warcraft, e os graficos eram 

muito bem feitos. O jogo nao e' complicado, voce acaba aprendendo a joga-lo de uma 

forma natural. 

 

Além do WOW joga outros games? Quais?  

Sim. Warcraft 3, Age of Empires 3, Diable 2, Starcraft 2, Dragon Age 
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Perguntas sobre forma como joga WOW: 

 

Como prefere jogar o WOW - PvP ou PvE? Porque?  

Eu prefiro jogar PvE pelo simples fato do seu personagem fazer parte da 

historia do mundo em que voce joga, e as lutas sao muito mais legais. 

 

Qual Realm que você joga? Normal, PvP, ou Role Playing? Porque?  

Jogo no Shadowmoon, PvP. O Leonardo ja havia comecado nesse server entao 

todos fomos para la. 

 

Quanto tempo você dedica diáriamente ao WOW?  

Quando todos os meu amigos jogavam geralemnte ficava umas 2h-3h por dia 

nele, mas agora nem 30 min. 

  

Perguntas sobre relações sociais ligadas ao WOW: 

 

Conhece os outros jogadores com quem costuma jogar? Eles são parte de suas 

relações de amizade?  

Sim, fiz algumas amizades durante o jogo, mas a maioria sao amigos "reais" q 

tambem foram jogar. 

  

Perguntas sobre exploração do espaço: 

 

Você participa de quests? Prefere jogar em guilds ou sozinho?  

Faco Quests e tambem faco parte de uma Guild. E' preferencial jogar em 

Guild, pois de uma forma ou de outra voce acaba conhecendo as pessoas com quem 

vc joga, e tanto para PvE como PvP voce sabe os pontos fortes e fracos das pessoas e 

sabe se pode contar com ela para algumas Quests ou nao. 

 

Como se dá a exploração do espaço em World of Warcraft? É preciso andar de lugar 

para lugar ou existem outras formas de transporte e locomoção?  

Aprincipio e' preciso andar, e andar muito para abrir o seu mapa, ja' que cada 

personagem tem seu proprio mapa inexplorado. Em algumas localidades existem os 
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"Flight Points" que sao pontos em que voce pode ir voando pagando uma pequena 

taxa. Conforme voce avanca no jogo, fica mais forte e com mais dinheiro voce 

tambem pode comprar montarias, que aumentam sua velocidade de deslocamento no 

mapa, seja correndo ou voando. 

  

Perguntas sobre a construção do avatar: 

 

Qual a facção que você escolheu - Horde ou Alliance? Porque?  

Horde, uma amiga minha queria criar um personagem em uma raca de la e 

todos os outros amigos foram obrigados a criar la tambem. 

 

Qual a raça que você escolheu? Porque?  

Boold Elf, pois e' a unica raca da horde que pode-se criar um paladino 

 

Qual a classe que você escolheu? Porque?  

Paladino, pois era a unica classe que faltava para que nosso grupo de amigos 

fechasse um grupo com todas as classes diferentes 

 

Qual a profissão que você escolheu? Porque?  

Inscription, como era nova poucas pessoas a tinham. 

  

Perguntas geerais sobre MMOG e RPG: 

 

 

Participa de algum forum de discussão sobre o WOW? Quais, com que frequência? 

Nao 

 

Prefere jogos online ou também joga games que exigem console ou no PC? Como 

você vê a diferença entre uma e outra forma de jogo?  

Jogo outros tipos de jogos tambem. A grande difereca e' interacao com o 

"player" pois em MMOG os jogadores nao sao baseados em algoritmos, e nao sao 

movidos a equacoes matematicas. 

 

Também é ou foi jogador de RPG de mesa, presencial? Qual modo prefere? Porque? 
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Tambem jogo RPG de mesa e acho que cada modo tem suas vantagens e 

desvantagens. Prefiro o RPG de mesa, pois nele voce e' capaz de deixar sua 

imaginacao ir um pouco mais longe e nao ficar com uma ideia de monstro fixa na sua 

cabeca, alem de ser mais barato tambem..... 

 

Que relação você vê entre jogos de RPG e os jogos MMOG, como World of 

Warcraft? Quais as semelhanças e diferenças?  

As semelhancas sao o tipo de intertividade, que so' e' permitida atraves dos 

personagens. A grnade diferenca e' que no MMOG voce joga com pessoas que nunca 

viu na vida, ja' no RPG, geralmente sao pessoas conhecidas. 

 

3 – L.C. 

 

Entrevista recebida no dia 14/09/10: 

 

Perguntas gerais: 

Idade: 23 anos 

Profissão: Relacões Públicas 

Formação acadêmica: Superior Completo 

Mora com quem? Com meus pais 

É casado? Tem filhos? Solteira 

 

Perguntas sobre relação com games:  

 

Desde quando joga MMOG; como começou?  

Jogo tem uns 5 anos, comecei quando uma amiga veio aqui em casa e me 

mostrou o personagem que ela tinha. No dia seguinte instalei o jogo e comecei a jogar. 

 

Que games costuma jogar online, com que frequência?  

Só joguei WoW, durante dois anos, todos os dias. 

 

Perguntas sobre contato com o WOW: 

 

Como e quando conheceu o WOW e como aprendeu a jogar?  
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Comecei a jogar há uns 5 anos atrás, quando a maioria dos meus amigos 

jogavam juntos num servidor pirata. 

 

Você lembra da primeira vez que jogou WOW? Como foi o processo de aprendizado 

do jogo?  

No inicio foi um pouco difícil entender o funcionamento do jogo, e como 

relacionar as skills. Nessa época meu namorado me ajudava. 

 

Além do WOW joga outros games? Quais?  

No nomento nenhum. 

  

Perguntas sobre forma como joga WOW: 

 

Como prefere jogar o WOW - PvP ou PvE? Porque?  

Eu jogo os dois mais eu prefiro o PvE. Porque eu prefiro fazer raids e as vezes 

me PvP me deixa estressada. 

 

Qual Realm que você joga? Normal, PvP, ou Role Playing? Porque?  

PvP, porque quando eu comecei meus amigos já estavam nela. 

 

Quanto tempo você dedica diáriamente ao WOW?  

No inicio eu jogava mais de 5 horas por dia  ou o tempo que eu tivesse 

disponivel em casa. 

  

Perguntas sobre relações sociais ligadas ao WOW: 

 

Conhece os outros jogadores com quem costuma jogar? Eles são parte de suas 

relações de amizade? 

Sim, eles eram meus amigos antes de eu comecar a jogar e conheci alguns no 

próprio jogo. 

  

Perguntas sobre exploração do espaço: 

 

Você participa de quests? Prefere jogar em guilds ou sozinho?  
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Participo porque é a maneira mais rápida de upar o personagem, e as guilds 

ajudam em quests mais dificeis ou na hora de fazer raids. 

 

Como se dá a exploração do espaço em World of Warcraft? É preciso andar de lugar 

para lugar ou existem outras formas de transporte e locomoção?  

Dependendo do nivel do seu personagem no jogo você pode comprar 

montarias diferentes, com velocidades mais rápidas. A cada expansão do jogo o nível 

minimo para a compra dessas montarias diminui. Geralmente as montarias terrestres 

são bem devagares comparadas as voadoras, por isso voar é mais caro. 

  

Perguntas sobre a construção do avatar: 

Qual a facção que você escolheu - Horde ou Alliance? Porque?  

Horda. Porque eu queria jogar como Blood Elf. 

 

Qual a raça que você escolheu? Porque?  

Porque elas eram mais bem feitas e os movimentos mais femininos. 

 

Qual a classe que você escolheu? Porque?  

Mage. Porque eu gosto de jogar como caster. 

 

Qual a profissão que você escolheu? Porque?  

Engineering. Porque eu queria ter uma moto. 

  

Perguntas geerais sobre MMOG e RPG: 

 

Participa de algum forum de discussão sobre o WOW? Quais, com que frequência? 

Não. Entro algumas vezes no wow head para ver atualizacões, mas só isso. 

 

Prefere jogos online ou também joga games que exigem console ou no PC? Como 

você vê a diferença entre uma e outra forma de jogo?  

Jogo jogos para video game, raramente ultilizo o PC para isso (tirando o 

WoW). No video game dou preferência para jogos que mais de 2 jogadores possam 

jogar. 
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Também é ou foi jogador de RPG de mesa, presencial? Qual modo prefere? Porque? 

Nunca joguei. 

Que relação você vê entre jogos de RPG e os jogos MMOG, como World of 

Warcraft? Quais as semelhanças e diferenças?  

Como eu disse eu nunca joguei RPG, mas acredito que as semelhancas sejam a 

respeito do mundo em que or personagens se encontram, geralmente as racas desses 

tipos de jogos seguem um padrão. A diferenca essencial, pra mim, está no fato de 

você controlar o seu personagem sem a intervencao de um Mestre, como acontece no 

RPG. 

  

4 – V.N. 

 

Primeira entrevista (recebida no dia 15/09/10): 

 

Perguntas gerais: 

Idade: 22 

Profissão: Jornalista; revisor/copidesque freelancer 

Formação acadêmica: Superior completo em Jornalismo 

Mora com quem? Pais e irmão 

É casado? Tem filhos? Não e não. 

  

Perguntas sobre relação com games: 

 

Desde quando joga MMOG; como começou?  

Infelizmente, não sei precisar quanto tempo, mas acredito que esteja próximo 

dos 10 anos. Meu primeiro contato com um MMO foi através de Ragnarok Online. 

Também não consigo me lembrar como exatamente comecei a jogar Ragnarok, mas 

realmente foi minha porta de entrada para esse estilo de jogo. 

 

Que games costuma jogar online, com que frequência? 
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  No momento, jogo WoW e Starcraft II online, este último não sendo um MMO, 

mas tem um componente online muito grande. 

 

Como escolhe os games que vai jogar?  

Sempre fui apaixonado por games e me envolvi com jornalismo de games, então 

tenho o costume de acompanhar sites e blogs especializados, ver trailers, participar de 

fóruns de discussão, etc. Dessa forma, sempre me mantenho informado sobre os 

próximos lançamentos e acompanho os jogos que me interessam. 

  

Perguntas sobre contato com o WOW: 

 

Como e quando conheceu o WOW e como aprendeu a jogar? 

Conheci WoW através do meu irmão. Ele começou a jogar quando foi lançado, 

enquanto eu ainda jogava Ragnarok. Ele passou muito tempo tentando me convencer a 

jogar também, mas eu relutava, pois não queria deixar de lado tudo que conquistei no 

outro jogo. Até que em 2007 eu comecei a procurar um jogo novo, e depois de testar 

alguns que não me prenderam muito, dei uma chance ao WoW e adorei o jogo. O 

aprendizado foi acontecendo a medida que ia jogando mesmo. Meu irmão me ensinava 

como algumas coisas funcionavam, assim como outros amigos que também jogavam na 

época. Mas o principal eu fui aprendendo com a experiência. 

 

Você lembra da primeira vez que jogou WOW? Como foi o processo de aprendizado do 

jogo? 

Mais ou menos. Lembro que joguei a versão “Trial” primeiro. Fiz um Hunter 

Night Elf. Eu nunca tinha jogado um MMO tão sofisticado, então fiquei bastante 

perdido. Mas meu irmão me ajudava com algumas coisas e eu às vezes perguntava para 

outros jogadores mesmo. Também buscava informações online. Como com qualquer 

jogo, só fui aprendendo de fato à medida que fui jogando, evoluindo meu personagem e 

conhecendo pessoas novas em guildas. 

  

 Além do WOW joga outros games? Quais? 
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Nenhum outro MMO no momento. Com relação a jogos em geral, estou jogando 

Starcraft II no momento e tenho um Xbox 360 e um PS3, mas que estão “parados” 

enquanto não tenho jogos novos para eles. 

  

Perguntas sobre forma como joga WOW: 

 

Como prefere jogar o WOW - PvP ou PvE? Porque? 

PvE. Nunca fui muito bom em PvP. Não tenho coordenação motora ou destreza 

suficiente para ser competitivo contra outros jogadores, mesmo que ache divertido. 

Gosto mais de PvE porque acho legal a história do jogo, a dinâmica das lutas contra os 

“bosses”, a narrativa que se desenrola ao explorar o conteúdo PvE. Além do mais, me 

considero muito melhor nesse estilo de jogo hehe. 

  

Qual Realm que você joga? Normal, PvP, ou Role Playing? Porque? 

Shadowmoon – PvP. Porque era o realm onde, na época, meus amigos jogavam. 

  

Quanto tempo você dedica diáriamente ao WOW? 

Depende muito. Atualmente, por volta de 1h30. O conteúdo já está antigo e não 

há muito o que fazer. Com conteúdo novo, provavelmente as horas aumentarão para 

umas 3hs durante a semana e umas 5hs no final de semana. 

  

Perguntas sobre relações sociais ligadas ao WOW: 

 

Conhece os outros jogadores com quem costuma jogar? Eles são parte de suas relações 

de amizade?  

Sim. Comecei WoW jogando com pessoas que conhecia pessoalmente e fiz 

amizades dentro do jogo. Conheci muita gente do Rio de Janeiro com quem mantenho 

contato até hoje, dentro e fora do jogo. 
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Perguntas sobre exploração do espaço: 

 

Você participa de quests? Prefere jogar em guilds ou sozinho? 

Sim, tenho o costume de fazer quests no jogo. Prefiro jogar em guildas de 

brasileiros. Gosto de poder conversar e criar amizades durante o jogo, além de participar 

de eventos e explorar o conteúdo que necessita um grupo maior para aproveitar. 

  

Como se dá a exploração do espaço em World of Warcraft? É preciso andar de lugar 

para lugar ou existem outras formas de transporte e locomoção?  

No início é preciso andar. À medida que seu personagem evolui ele ganha 

acesso a habilidades e itens que facilitam a locomoção, principalmente através das 

montarias terrestres e, mais tarde, aéreas. Além disso, diversas regiões no jogo possuem 

um serviço de transporte para outros lugares. Este pode ser por navios, zepelin, criaturas 

voadoras e portais. 

  

Perguntas sobre a construção do avatar: 

 

Qual a facção que você escolheu - Horde ou Alliance? Porque? 

For the Horde!!!! Hehe. Brincadeiras à parte, apesar do meu primeiro 

personagem ter sido da aliança, porque meus amigos eram desta facção, meu 

personagem principal e todos os outros são da horda. Originalmente foi devido também 

às pessoas que conhecia serem da horda quando mudei do meu servidor original 

(Gurubashi) para o atual (shadowmoon). Eles decidiram ser horda e eu, para não jogar 

sozinho, acompanhei. 

  

Qual a raça que você escolheu? Porque? 

Blood Elf. Porque eu gosto de elfos. Não vou negar, é uma questão estética. 

Acho que o modelo 3D dos Blood Elves são mais bonitos e mais imponentes, e eles 

ficam bem com as armaduras do jogo. 
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Qual a classe que você escolheu? Porque? 

Primeiramente, Hunter, pois era um conceito mais conhecido para mim. A classe 

já se auto define e ficaria mais fácil para aprender o jogo. Mas minha classe principal é 

Rogue. Na época eu escolhi porque sempre apanhava dos outros rogues com meu 

Hunter. Então meio que pensei “se não pode vencê-los, junte-se a eles”. Acabou que me 

apaixonei pela classe e mesmo depois de anos jogando é a única que está no level 

máximo. Acho que é a mais difícil de jogar, mas também a mais dinâmica e divertida. 

  

Qual a profissão que você escolheu? Porque? 

Sou leatherworker e Skinner. Ambas se complementam, e como Rogue, posso 

tirar proveito de leatherworking para criar armaduras e outros itens para mim. 

  

Perguntas geerais sobre MMOG e RPG: 

 

Participa de algum forum de discussão sobre o WOW? Quais, com que frequência? 

Visito o fórum oficial da Blizzard, mas não posto, e apenas quando estou 

procurando alguma informação específica. 

  

Prefere jogos online ou também joga games que exigem console ou no PC? Como você 

vê a diferença entre uma e outra forma de jogo? 

Eu gosto de todo tipo de jogo e jogo sim outros games para PC e consoles. Não 

acredito que tenha preferência por plataforma. Apenas acho que certos gêneros 

funcionam melhor em determinadas plataformas, como FPS em PC e jogos de aventura 

nos consoles. A maior diferença entre MMOs e os outros tipos de jogos provavelmente 

é o aspecto social. Diferente dos outros, nos MMOs você está sempre em contato com 

milhares de outros jogadores que “habitam” aquele mundo e fazem suas tarefas e 

moldam o jogo independente de você estar ali ou não. Games desse tipo também estão 

em constante evolução, sempre apresentando conteúdo novo, evoluindo a narrativa e a 

jogabilidade. Assim, um MMO pode ser jogado durante anos, enquanto o mesmo não 

acontece com nenhum outro estilo de jogo. Eventualmente, você faz tudo o que pode 

fazer e parte para outro. 
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Também é ou foi jogador de RPG de mesa, presencial? Qual modo prefere? Porque? 

Nunca joguei RPG de mesa. 

  

Que relação você vê entre jogos de RPG e os jogos MMOG, como World of Warcraft? 

Quais as semelhanças e diferenças? 

Como nunca joguei RPGs tradicionais de mesa, só posso responder com base no 

que conheço de games. MMOs como World of Warcraft têm como base os RPGs de 

mesa. Toda a mecânica, o mundo, as criaturas, a história e diversos elementos têm como 

base os antigos RPGs. Quando seu personagem explora uma caverna no WoW e é 

atacado por um goblin que causa X pontos de dano, e você o mata depois de tirar Y 

pontos de vida dele, essa mecânica só foi possível porque foi criada anteriormente nos 

RPGs de mesa. Da mesma forma que muitos elementos, como raças, magias, monstros, 

etc, têm nos RPGs a base para a maneira como funcionariam num jogo interativo. Na 

verdade, acredito que a resposta dessa pergunta já daria assunto suficiente para uma 

monografia própria hehe. 

 

Segunda entrevista (recebida no dia 12/11/10): 

 

Como você definiria o WoW? Como um jogo ou um mundo virtual? Porque? 

 

Como um jogo que apresenta elementos de um mundo virtual. Por mais que o 

WoW tenha um mundo persistente, preenchido por milhares de jogadores reais, entre 

outras características de um mundo virtual, a experiência é quase totalmente guiada por 

regras e cenários criados pelos desenvolvedores. É um mundo ambicioso, mas que foca 

na parte "jogo", criando uma história para o jogador seguir, mecânicas e opções típicas 

de videogames. As mudanças no mundo do jogo não se dão pelas ações dos jogadores. 

Uma cidade destruída, um terreno alterado, prédios novos, a posição dos NPCs, como 

progredir no jogo, etc, tudo isso acontece de acordo com o design dos criadores. O 

jogador não tem o poder de realmente criar conteúdo dentro do WoW, como acontece 

em Second Life, por exemplo, que já apresenta mais o aspecto do mundo virtual do que 
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de um jogo, ao contrário do WoW. Na minha opinião, um jogo precisa permitir que seja 

alterado o tempo todo, de diversas maneiras, pelos próprios jogadores para ser 

considerado um mundo virtual. O mundo precisa ser dinâmico e estar sempre evoluindo, 

sempre alterando, e não apenas quando um novo patch é lançado pelos desenvolvedores, 

adicionando conteúdo novo. 

  

Assim como no Second Life, o WoW apresenta concessões que possibilitem ao jogador 

criar e participar ativamente do desenvolvimento do jogo? Se não, o que você acha 

disso? Gostaria de poder ter um papel de co-criador? 

Não, e não sei se gostaria de ter esse papel. Os efeitos da web 2.0 há muito 

tempo se refletem nos jogos, com vários títulos permitindo a criação de conteúdo pelos 

usuários. Não sou muito fã disso. Não sou um jogador criativo e nem gosto muito de ter 

essa função, me esforçar para criar minha experiência, meus cenários, minhas regras, 

etc. Se WoW tentasse ser mais como Second Life, acredito que muita coisa que gosto 

no jogo seria sacrificada. Não teríamos uma história tão aprofundada, personagens tão 

ricos, cenários tão bem trabalhados, etc. É meio difícil de explicar, mas acho que WoW 

seria uma experiência completamente diferente se permitisse que o jogador tivesse um 

papel ativo no desenvolvimento do jogo. Uma experiência que, talvez, não me atrairia 

muito e talvez não fosse tão bem acabada quanto é o jogo nas mãos unicamente da 

Blizzard. Enfim, acho que esse tipo de experiência é bem-vinda, e com certeza tem 

diversos jogos atuais que abraçam essa idéia, mas não é o que busco em WoW e nem 

acho que quem joga WoW está, necessariamente, procurando por isso. 

 

Você se lembra de alguma ocasião em que a comunidade de jogadores do WoW criou 

algo novo ou gerou alguma situação incomum, não prevista nas regras? 

  O tempo todo esse tipo de coisa acontece, na verdade. Acho que com qualquer 

coisa, não apenas jogos, é quase certo que alguém eventualmente questionará as 

decisões dos criadores e pensar "será que posso fazer isso?", e conseqüentemente tentar 

quebrar as regras impostas inicialmente. Um exemplo clássico disso acontecendo no 

WoW é quando algum jogador propositalmente faz um inimigo muito forte segui-lo, 

geralmente um personagem "chefe", tirando-o de seu cenário natural e levando-o para 

uma das cidades principais, por exemplo. O resultado geralmente é bastante engraçado 

para alguns e frustrante para outros. O inimigo começa a matar todo mundo que vê pela 

frente, causando um verdadeiro caos na cidade. Os jogadores mais fracos simplesmente 
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não aguentam e morrem o tempo todo ou são obrigados a sair da região para não 

morrer, enquanto os mais fortes tentam matar o mob. Tem sempre jogadores também 

que tentam chegar a lugares que o jogo não permite, subir uma montanha supostamente 

impossível, atravessar um portão que os desenvolvedores não querem que seja 

atravessado, e coisas do tipo. Quando o jogador é bem sucedido na tentativa, o resultado 

geralmente é uma vista cheia de bugs gráficos, terrenos simplificados, texturas pobres e 

cenários vazios, já que não era exatamente um lugar onde o jogador deveria ir ou até 

mesmo ver. 

 

Você acha que as regras do jogo limitam sua liberdade enquanto jogador e suas 

possibilidades de criação e intervenção? 

Talvez, mas acho que existem outros jogos ou softwares que possam me dar essa 

liberdade de criação e intervenção. Não jogo WoW procurando por isso, e não é a 

proposta do jogo. WoW é um MMO que dá ao jogador diversas opções de como 

experimentar o seu conteúdo, mas todas as opções são criadas e manipuladas pelos 

desenvolvedores, e não pelo jogador. Isso, na minha opinião, permite que o jogo tenha 

um controle de qualidade muito maior. Posso dizer que até gostaria que minha ações 

tivessem mais impacto no mundo, pois é no mínimo estranho quando mato um inimigo 

para uma "quest" e este reaparece 1 minuto depois para morrer pelas mãos de outro 

jogador. 

 

Como você definiria, com suas palavras, a comunidade de jogo do WoW? 

Com certeza é uma comunidade bastante ativa, mas ao mesmo tempo dividida. 

Existem aqueles jogadores "hardcore", que jogam o máximo que podem, aproveitam 

todo o conteúdo, fazem as dungeons mais difíceis, estão sempre querendo melhorar, etc, 

e existem aqueles jogadores mais casuais, que aproveitam o conteúdo no seu próprio 

tempo, gostam de aproveitar a história e o que mais o jogo tem a oferecer, mas sem 

necessariamente criar regras e horários para participar de "raids", não buscam ter o 

melhor equipamento de todos, e coisas do tipo. A comunidade mais "hardcore" também 

geralmente participa dos fóruns de discussão, cobram mudanças no jogo, reportam bugs, 

discutem mecânicas das classes, estratégias, dão feedback aos desenvolvedores, 

sugestões, etc. 

 

Como você definiria o seu avatar? 
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Hum...não sei ao certo o que responder hehe. É meu personagem, minha 

representação no mundo do WoW. É a maneira como muitos dos meus colegas de jogo 

me conhecem, como interajo com eles. Não diria que é uma extensão minha, acho que 

já seria um exagero. É um personagem com o qual tenho uma afeição muito grande, 

afinal já são quase 3 anos jogando e melhorando ele.  

 

Como você definiria o sentido que o jogo tem para você? 

É difícil dizer, mas com certeza eu vejo WoW como algo maior do que um jogo 

que gosto muito. É quase como um lugar. É onde me reúno com diversos amigos, onde 

conheci pessoas maravilhosas e divertidas que fiz questão de conhecer pessoalmente 

também. É para o WoW que eu corro quando preciso esquecer algum problema, 

simplesmente me distrair. É um jogo que me proporciona até hoje um grande fascínio 

pela história e tudo que envolve sua narrativa. Com certeza é mais do que um jogo. 

 

 

5 – L.M. 

 

Primeira Entrevista (recebida no dia 12/09/10): 

 

Perguntas gerais: 

Idade: 24 

Profissão: Estudante cursando Ciência da Computação na UFRJ 

Formação acadêmica: Superior Incompleto 

Mora com quem? Pais 

É casado? Tem filhos? Não 

  

Perguntas sobre relação com games:  

 

Desde quando joga MMOG; como começou?  

Jogo faz aproximadamente 7 anos, comecei jogando em um servidor pirata de 

World of Warcraft pois não tinha dinheiro para pagar em tal época. Porém como o 

servidor era meio vazio, eu joguei a maior parte do tempo sozinho como se não fosse 

um jogo online. 
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Que games costuma jogar online, com que frequência?  

No momento não tenho jogado nada, pois dei uma pausa no World of Warcraft 

faz uns dois meses, devido à falta de tempo. Em tal época eu jogava todo dia 

aproximadamente 3 a 4 horas por dia. 

 

Como escolhe os games que vai jogar?  

Por meio de reviews na internet, opinião de amigos e fotos/vídeos que encontro 

pela internet, antes de jogar o jogo o máximo que você consegue analisar é o gráfico e a 

opinião de outras pessoas, que nem sempre tem o mesmo gosto que você. 

  

Perguntas sobre contato com o WOW: 

 

Como e quando conheceu o WOW e como aprendeu a jogar?  

Quem gosta de jogos e usa a internet conhece o WoW, é o jogo mais jogado do 

mundo, não tem como não conhecer. O proprio jogo foi moldado para que todos possam 

aprender a jogar, no inicio do jogo tudo é fácil e simples; também aparecem várias 

mensagens ensinando ao jogados os controles básicos e o que ele pode fazer. 

 

Você lembra da primeira vez que jogou WOW? Como foi o processo de aprendizado do 

jogo?  

Sim lembro muito bem, e tenho muita saudade de tal época. O aprendizado foi 

simples, mesmo porque quem costuma a jogar no computador está bem familiarizado 

com os controles, que são bem parecidos em todos os jogos. 

 

Além do WOW joga outros games? Quais?  

No momento no computador não tenho jogado nada, porém de uns 2 anos para 

cá 95% do meu tempo jogando era WoW, apenas quando eu encontrava com amigos 

(usando laptops) a gente jogava jogos multiplayer, como Company of Heroes, Warcraft 

III e Supreme Commander. 

  

Perguntas sobre forma como joga WOW: 

 

Como prefere jogar o WOW - PvP ou PvE? Porque?  
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PVP, pois eu gosto de rivalidade, jogar contra uma inteligência artificial nunca é 

tão desafiador quanto uma pessoa. 

 

Qual Realm que você joga? Normal, PvP, ou Role Playing? Porque?  

PVP. Nos realms PVE você também pode enfrentar outros players, porém voce 

decide quando por meio de uma opção que você marca, mas como eu sempre gosto de 

enfrentar outras pessoas, optei pelo PVP. 

 

Quanto tempo você dedica diáriamente ao WOW?  

No mínimo 2 horas, depende de quanto tempo eu ficar em casa. WoW não é 

apenas jogar, metade do tempo que eu ficava la eu conversava com as pessoas do meu 

dia a dia, como a maioria dos meus amigos joga, ele se tornou um "MSN", além de ser 

um jogo. 

  

Perguntas sobre relações sociais ligadas ao WOW: 

 

Conhece os outros jogadores com quem costuma jogar? Eles são parte de suas relações 

de amizade?   

Além de ter convencido cerca de 10 amigos meus a jogarem comigo, 

invariavelmente você passa a conhecer pessoas no jogo que encontra todo dia online. 

Por sinal algumas delas (cerca de 5) eram do rio e chegamos a nos encontrar 

pessoalmente fora do jogo, como por exemplo ir em um bar. 

  

Perguntas sobre exploração do espaço: 

 

Você participa de quests? Prefere jogar em guilds ou sozinho?  

As quests em WoW depois de um tempo são um mero mecanismo de ganhar 

experiência, são poucos jogadores que tem paciência de ler todas as quests e tratar como 

parte de uma grande história, a maioria das pessoas ignora todo o conteúdo oferecido e 

apenas faz o que é para ser feito para ganhar a recompensa. Prefiro jogar em guild, o 

motivo de MMORPGs serem um sucesso é a interação entre jogadores, se você prefere 

jogar sozinho o ideal seria jogar um RPG offline, que na maioria dos casos possuem 

uma historia muito mais envolvente e o jogo pode ser mais complexo pois não necessita 

transmitir dados via internet. 
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Como se dá a exploração do espaço em World of Warcraft? É preciso andar de lugar 

para lugar ou existem outras formas de transporte e locomoção?  

A maioria das cidades no WoW tem uma coisa que é chamada de "Flight point", 

se você visitar duas cidades vizinhas você faz uma ligação entre elas, e pode ir voando 

num pássaro de uma cidade para outra, eu particularmente acho essa ideia genial, pois 

você tem que explorar tudo pelo menos uma vez, após isso se você não quiser andar é só 

voar que chega mais rápido. O jogo também tem montarias, que variam de cavalo para 

tigres, e mais a frente no jogo montarias aladas que te permitem voar, porém usando o 

flight point você sempre chega mais rápido, e pode até sair do computador pois ele faz o 

percurso sozinho. 

  

Perguntas sobre a construção do avatar: 

 

Qual a facção que você escolheu - Horde ou Alliance? Porque? 

No meu caso eu sou da Horde pois minha namorada escolheu primeiro e todos 

fomos obrigados a jogar na Horde por causa dela, hehehe. Mas no caso eu preferiria 

Alianca pois acho as raças de lá mais legais. 

 

Qual a raça que você escolheu? Porque?  

Como fui obrigado a ser Horde, escolhi ser um Blood Elf, pois prefiro jogar com 

personagens mais humanos do que mais montruosos. 

 

Qual a classe que você escolheu? Porque?  

Escolhi ser paladin pois gosto de personagens que usam armas grandes como 

espadas ou machados. 

 

Qual a profissão que você escolheu? Porque?  

No momento, cada profissão da ao seu personagem um bônus específico, por 

exemplo, um blacksmith (ferreiro) pode fazer armaduras melhores porém só ele pode 

usar. Isto acaba fazendo com que cada classe tenham profissões que sejam melhores que 

as outras, fazendo a sua escolha fique mais restrita. No caso eu sou Enchanter (Encanta 

uma espada por exemplo, para que a mesma fique mais forte) e Tailor (No caso, para 

treinar o Enchanting, o Tailor é a melhor opção, mesmo que esta não seja a opção ideal 
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para mim, dá muito trabalho treinar uma outra profissão do zero e acabei ficando com 

esta mesmo) 

  

Perguntas geerais sobre MMOG e RPG: 

 

Participa de algum forum de discussão sobre o WOW? Quais, com que frequência? 

Não, apenas acompanho um site que além de ser um Database (contém 

informações uteis para o jogo), também é um site de noticias muito bom. O site é 

www.wowhead.com 

 

Prefere jogos online ou também joga games que exigem console ou no PC? Como você 

vê a diferença entre uma e outra forma de jogo?  

Jogo os dois, porém um jogo online quando levado a sério, demanda muito 

tempo e você acaba deixando os outros jogos de lado, por exemplo, toda 2a 3a e 5a 

temos horário marcado para fazer Raids (como se fosse invadir um castelo com chefes 

que dão equipamentos), e raids são muito complexas e demandam tempo e atenção do 

jogador. E sua presença acaba sendo algo muito importante, pois se você não for, você 

acaba prejudicando as outras 9 pessoas que iriam na raid e estão te esperando. 

 

Também é ou foi jogador de RPG de mesa, presencial? Qual modo prefere? Porque? 

Não, nunca gostei de jogos de mesa, eu sempre tive essa necessidade de ver, 

nunca tive muita imaginação para esse tipo de coisa. 

 

Que relação você vê entre jogos de RPG e os jogos MMOG, como World of Warcraft? 

Quais as semelhanças e diferenças?  

A semelhança entre esses jogos é o estilo de personagem, uma característica 

marcante tanto do RPG quanto do MMORPG, é você começar fraco e quanto mais você 

joga, mais forte fica; além dos equipamentos que normalmente precisam de uma série 

de desafios para conseguir. A diferença marcante é que no RPG, uma história é contada 

da forma que o designer bem entender, você pode destruir cidades, matar personagens, 

alterar toda a historia conforme ela se desenvolve.Já no MMORPG isto é muito difícil, 

pois várias pessoas estão jogando em tempos diferentes, você não pode alterar a historia 

pois outro jogador vai passar pelo mesmo ponto, não pode destruir cidades pois outros 

jogadores ainda não passaram por ela. Já o WoW está tentando mudar isto, porém 
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sempre há suas limitações , por exemplo a futura expansão que está para sair 

(Cataclysm), irá alterar o mundo todo, mas os jogadores que começarão após a 

expansão, já verão o mundo todo modificado, e não a sua transformação. 

 

Segunda entrevista (recebida no dia 15/11/10): 

 

Como você definiria o WoW? Como um jogo ou um mundo virtual? Porque? 

 

Como um jogo, eu não misturo esse tipo de coisa e nunca consideraria nenhum 

tipo de jogo como se fosse um mundo, a não ser que ele fosse capaz de realmente 

manipular meu cérebro como se eu estivesse realmente dentro do jogo, mexendo com os 

todos os sentidos; acredito que não veremos algo assim em no mínimo 50 anos. 

 

Assim como no Second Life, o WoW apresenta concessões que possibilitem ao jogador 

criar e participar ativamente do desenvolvimento do jogo? Se não, o que você acha 

disso? Gostaria de poder ter um papel de co-criador? 

 

Bom, o fórum do WoW é bem ativo e lá há varias discussões sobre o 

balanceamento do jogo e coisas do tipo. Porem, como eu não frequento muito o fórum, 

nao tenho como saber quanta atenção os criadores do jogo dão para tais ideias dos 

players. 

 

Você se lembra de alguma ocasião em que a comunidade de jogadores do WoW criou 

algo novo ou gerou alguma situação incomum, não prevista nas regras? 

 

Sim, teve o caso (que é até famoso) sobre um vírus que foi criado para a luta de 

um determinado chefe, tal vírus se espalhava para jogadores próximos e após a luta 

acabar o vírus sumia de todos os jogadores. O problema é que os programadores não 

pensaram na possibilidade de um jogador sair no meio da luta e ir até a cidade, isto 

ocasionou em uma epidemia em que a maioria dos jogadores acabaram morrendo, e 

várias pessoas fugiam das cidades grandes para não ser contagiado. Tal caso virou até 

motivo de pesquisa científica. 
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Você acha que as regras do jogo limitam sua liberdade enquanto jogador e suas 

possibilidades de criação e intervenção? 

 

Sim claro, mas em qualquer comunidade virtual as pessoas tendem a ser mais 

covardes e agressivas já que estão protegidas em suas casas e nada lhes pode acontecer 

(não é o caso de todos é claro). Eem um mundo virtual sem regras a própria comunidade 

se mataria, na minha opinião. 

 

Como você definiria, com suas palavras, a comunidade de jogo do WoW? 

 

Como a vida real, as pessoas que eu conheci se falavam diariamente em 

programas como Ventrilo (programas onde as pessoas se falam usando microfone). A 

gente falava sobre coisas do dia a dia, como se fôssemos colegas de 

trabalho, ninguém que eu mantive contato agia como se fosse o próprio personagem. 

 

Como você definiria o seu avatar? 

 

Como se fosse um boneco que eu movesse e brincava. 

 

Como você definiria o sentido que o jogo tem para você? 

 

Para mim o jogo é uma diversão nas horas vagas, nunca deixei de sair com 

amigos para jogar. Porém acho jogar mais divertido do que ver TV ou qualquer outra 

atividade caseira. 
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