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RESUMO 
 

 

Em uma sociedade extremamente dinâmica como a que vivemos, ter acesso ao 

mundo virtual é uma prática cada vez mais comum, seja com a finalidade estudar, 

trabalhar ou ainda de procurar lazer através de chats, sites de relacionamento e 

jogos, sendo incorporada pelos mais variados grupos que acabam por se 

apropriarem dessas novas possibilidades de interação, moldando-as de forma a 

adequarem-nas às suas necessidades/vontades. As finalidades específicas 

buscadas através do uso das ferramentas disponibilizadas pela internet podem 

variar consideravelmente quando se leva em conta grupos específicos de usuários, o 

que torna o tema algo bastante relevante à problematização, principalmente quando 

levamos em conta o acesso através de lan houses. A presente pesquisa busca 

estudar as redes de conhecimento, sociabilidade e lazer formadas pelos jovens 

frequentadores da “Lan house do Paulo” no município de São Gonçalo do Amarante 

– RN tendo por base a utilização do jogo de interpretação de personagens online 

World of Warcraft, o qual torna possível a interação de diversos usuários através de 

um avatar residente em um mundo virtual, problematizando teoricamente a 

importância desse tipo de plataforma para o desenvolvimento e manutenção das 

interações sociais entre seus usuários. 
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ABSTRACT 

 

In a highly dynamic society such as we live, have access to the virtual world is an 

increasingly common practice, is aiming to study, work or to search leisure through 

chat rooms, sites and games, being incorporated by the most varied groups that end 

up appropriating these new possibilities of interaction, shaping them in order to adapt 

them to their needs / wants. The specific purposes pursued through the use of tools 

available over the Internet can vary considerably when one takes into account 

specific user groups, which makes the topic quite relevant to problematization, 

especially when we take into account access through lan houses. This research 

seeks to study the networks of knowledge, sociability and leisure formed by young 

people who frequented the "Lan house do Paulo" in São Gonçalo do Amarante - RN 

based on the use of the online role-playing-game World of Warcraft, which makes 

possible the interaction of several users through an avatar resident in a virtual world, 

theoretically questioning the importance of this type of platform for the development 

and maintenance of social interactions among its users. 
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CONHECIMENTO, SOCIABILIDADE E LAZER EM JOGOS ONLINE: 

UMA ETNOGRAFIA NA “LAN HOUSE DO PAULO” EM SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE – RN 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade extremamente dinâmica como a que vivemos, ter acesso 

ao mundo virtual é uma prática cada vez mais comum, seja com a finalidade 

estudar, trabalhar ou ainda de procurar lazer através de chats, sites de 

relacionamento e jogos, sendo esta prática incorporada pelos mais variados grupos 

que acabam por se apropriarem dessas novas possibilidades de interação, 

moldando-as de forma a adequarem-nas às suas necessidades, vontades e valores. 

As finalidades específicas buscadas através do uso das ferramentas disponibilizadas 

pela internet podem variar consideravelmente quando se leva em conta grupos 

específicos de usuários, o que torna o tema bastante relevante à problematização, 

principalmente quando levamos em conta o acesso através de lan houses, tendo em 

vista que através dessas variações de usos é possível mapear diferentes formas de 

sociabilidade, sejam voltadas para atividades de lazer, trabalho ou estudo, o que nos 

permite uma análise mais aprofundada a respeito das práticas cotidianas dos 

frequentadores desse tipo de ambiente.  

O termo “Lan house” define estabelecimentos que possuem diversos 

computadores conectados na Internet e acessíveis a um determinado preço. São 

também conhecidos como casas de jogos, uma vez que podem ser tidas como a 

evolução das antigas casas de fliperama (lojas com diversas máquinas de 

entretenimento eletrônico) e que em vários lugares recebem o nome de cybergame 

ou cybercafé, mas ao contrário de seus predecessores, os fliperamas, as lan houses 

tornaram-se mais do que unicamente um espaço para jogos casuais, moldaram-se 

em espaços tanto de lazer quanto de interação social mais ampla, uma vez que, ao 

oferecerem o serviço de jogos em rede, permitem aos seus usuários a interação com 

outras pessoas através do acesso à internet, além da possibilidade de utilização de 

outras plataformas, como por exemplo, o ORKUT, MSN e FACEBOOK para acesso 

às redes sociais no meio online. Levando em conta as questões supracitadas, a 

presente pesquisa busca estudar as redes de conhecimento, sociabilidade e lazer 
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formadas pelos jovens frequentadores da “Lan house do Paulo” no município de São 

Gonçalo do Amarante – RN tendo por base a utilização do jogo de interpretação de 

personagens online World of Warcraft1, o qual torna possível a interação de diversos 

usuários através de um avatar2 residente em um mundo virtual, problematizando 

teoricamente a importância desse tipo de plataforma para o desenvolvimento e 

manutenção das interações sociais entre seus usuários no que se refere a práticas 

sociais surgidas a partir de seu uso e dessas interações tanto no espaço físico da 

lan house quanto no espaço virtual das interações online. 

 
Figura 1 - Tela de acesso ao jogo World of Warcraft. 

 

O presente estudo sobre lan houses, e mais especificamente sobre jogos 

online, teve suas raízes em uma pesquisa anterior, formulada como meu trabalho de 

conclusão do curso de bacharelado em ciências sociais, relativa aos usos feitos por 

frequentadores de lan houses no município rural de São Paulo do Potengi – RN, que 

me permitiu observar que nos últimos anos foi possível se assistir ao expressivo 

aumento na quantidade de estabelecimentos denominados lan houses em diversas 

                                                 
1
 World of Warcraft é um MMORPG (jogo de interpretação de personagem online e em massa para múltiplos 

jogadores) da produtora Blizzard, um jogo online, de ação e aventura, que se passa no mundo fantástico de 
Azeroth. 
2
 Avatar vem do sânscrito Aval, que significa "Aquele que descende de Deus", um avatar é uma forma 

encarnada de um Ser Supremo e quando essa forma despersonalizada transcende sua dimensão 
para o plano material do mundo é conhecido então como a encarnação ou Avatara.Daí a analogia 
desse termo com as representações de usuários na internet. 
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áreas das cidades e principalmente do campo3, de tal forma que atualmente é 

possível que obtenhamos acesso ao ciberespaço a partir de localidades tão remotas 

que sequer dão suporte de acesso a serviços de telefonia móvel. 

Esse incremento na quantidade de tais estabelecimentos pode ser constatado 

como parte de um movimento que é impulsionado pelo processo de globalização da 

sociedade contemporânea, o qual torna praticamente imprescindível a utilização de 

formas virtuais de interação, com as mais diversas finalidades, formas essas que 

foram popularizadas através do desenvolvimento das tecnologias da informatização. 

O meio rural, ainda estigmatizado por pré-noções que o colocam como atrasado 

tecnologicamente e ligado a atividades agrícolas como demonstrado por Veiga 

(2003), tem se inserido nesta onda de inclusão no ciberespaço, mostrando-se uma 

importante área para o estabelecimento de lan houses.  

Aquele trabalho procurou verificar quais os principais usos do acesso ao 

ciberespaço feitos pelos usuários de lan houses na sede do município de São Paulo 

do Potengi no interior do RN e sua relação com a construção de novas redes de 

sociabilidade para esses usuários, sendo que os resultados mostraram que os 

principais usos feitos do acesso ao ciberespaço pelos usuários de lan houses do 

município eram referentes a sites de relacionamento e programas de bate-papo, o 

que ressaltava a busca por uma maior interação social por parte dessas pessoas, 

96,7% afirmaram ter feito amizade com outros frequentadores das lan houses e 90% 

disseram ter feito amizades no meio virtual, no entanto, apesar dos elevados índices 

que mostraram a formação de novas redes de sociabilidade através da utilização do 

espaço da lan house e do acesso ao ciberespaço, a pesquisa mostrou que 

organizações de grupos presenciais, sejam locais ou de fora da comunidade, não 

são o foco dessas pessoas, o que acumulou, respectivamente, 96,7% e 100% de 

negação dentre os pesquisados. 

Uma vez que os resultados apontaram que os principais usos feitos do acesso 

ao ciberespaço pelos usuários das lan houses estudadas naquele município eram 

referentes a sites de relacionamento e programas de bate-papo, fiquei surpreso ao 

perceber que aqueles estabelecimentos costumeiramente traziam em seus nomes 

referências a jogos – a exemplo da “X-games” e da “MegaGames” – muito embora a 

maior parte de seus usuários não utilizassem de fato os serviços de jogos online, 

                                                 
3
 O termo campo aqui está diretamente ligado à noção de áreas rurais afastadas dos grandes centros urbanos. 
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algo comumente observado nas visitas esporádicas a algumas lan houses da capital 

do estado e arredores.  

Essa constatação a respeito da forte ligação entre lan houses e jogos, 

explicitada através dos nomes dos estabelecimentos anteriormente estudados - 

ainda que não fosse necessariamente o principal foco de usuários naquele município 

- somada à própria questão histórica do desenvolvimento desses ambientes a partir 

das antigas casas de jogos, os fliperamas, e ainda aquelas observações feitas em 

lan houses da capital, Natal, e entorno que apontavam à primeira vista para uma 

grande mobilização de usuários referente a esse tipo de plataforma me levou a 

voltar o olhar para essa temática, fazendo com que  aumentasse meu interesse no 

que diz respeito às motivações que levariam os usuários de lan houses a se 

envolverem no mundo dos jogos em rede, sendo a lan house no município escolhido 

para o presente estudo selecionada pelo fato de estar localizada na região 

metropolitana de Natal – RN, nos dando um enfoque diferente daquele pesquisado 

anteriormente (o meio rural), mas sobretudo, por apresentar como característica uma 

forte presença de frequentadores voltados ao uso de jogos online. 

Há ainda o fator referente a minha própria experiência pessoal com relação à 

plataforma de jogo estudada, o WoW, uma vez que já há bastante tempo – 

aproximadamente cinco anos – tenho me dedicado a esse jogo online como uma 

alternativa de lazer em minhas horas livres, tendo observado nesse meio tempo 

diversos episódios os quais imaginei serem interessantes para uma análise social 

sem que tenha problematizado aqueles assuntos à época4. Assim, a presente 

pesquisa representa a busca por respostas que parte das inquietações advindas 

tanto do meio acadêmico, através do estudo anterior supracitado, quanto de cunho 

pessoal, baseado em situações vivenciadas durante o tempo como usuário do 

referido jogo, o WoW. 

 

O percurso da pesquisa  

 

                                                 
4
 Através do uso da referida plataforma me foi possível, por exemplo, retomar o contato com amigos há muito 

afastados; fortalecer laços sociais com vizinhos que também se utilizavam do jogo; experienciar situações de 
liderança ao chefiar grandes grupos de jogadores (mais 20 ao mesmo tempo) para cumprir determinados 
objetivos; fazer novas amizades (tanto com usuários moradores da própria cidade quanto de outras áreas do 
país) e apreender diversos conhecimentos informacionais e mesmo gerais através do chat com outros 
jogadores.  



12 

 

O primeiro passo para a realização da pesquisa foi me dirigir ao 

estabelecimento em certa manhã de modo a observá-lo de uma forma mais geral e 

iniciar um diálogo com seus usuários. No local se encontravam quatro usuários nos 

computadores, três acessando à primeira vista redes sociais como Orkut e 

verificando emails e um jogando World of Warcraft, tipo de jogo online o qual pude 

constatar mais tarde como sendo o mais jogado no local, além de três telas de 

videogames ocupadas por cinco rapazes, que jogavam invariavelmente jogos de 

futebol. 

Dirigi-me então ao balcão no fim da sala onde se encontrava o computador do 

administrador e falei com um rapaz que estava nele, perguntei por Paulo, o dono do 

local, e ele informou que aquele havia saído, deixando-o em seu lugar. Esse rapaz 

se chamava Pablo e era seu irmão mais novo, aparentando ter cerca de 20 anos de 

idade. Loquei uma das máquinas apenas para observar um pouco e esperar pela 

volta de Paulo esperando falar algo acerca da pesquisa que pretendia realizar. 

Durante essa observação inicial fiquei em uma tela um pouco afastada da qual 

estava o jovem jogador não podendo assim interagir melhor com o mesmo e, 

passado algum tempo, após o final de meu tempo de locação, sem que o 

proprietário houvesse retornado, resolvi voltar em outra ocasião. 

Em minha visita seguinte, pude contar com a companhia de Francinaldo, amigo 

de longa data e que costuma frequentar o local. Francys, como é conhecido entre os 

amigos, soube sobre minha pesquisa em conversas casuais entre os colegas e 

aceitou o pedido que fiz para me acompanhar em minhas visitas iniciais à Lan house 

para que eu pudesse me integrar melhor ao local, uma vez que ele já possuía 

relações de amizade com alguns frequentadores. Chegamos ao local à noite e este 

estava bastante movimentado; seis das nove telas de computador estavam 

ocupadas, bem como cinco das telas de videogames. Ao final da sala encontrava-se 

Paulo, o dono do estabelecimento, seu irmão Pablo e alguns amigos seus a jogarem 

em uma das telas de videogame. Francys tratou logo de se aproximar e saudar o 

grupo comigo ao seu lado e de já ir perguntando se haveria algum computador com 

jogos disponível. Ao verificar a tela na administração, Paulo informou que os 

computadores com jogos que estariam disponíveis em menor tempo demorariam 

ainda 15 minutos para serem liberados. Nesse meio tempo, ficamos a conversar a 

respeito de jogos de futebol e a observar as partidas que se desenrolavam nos 

videogames. 
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Passados os 15 minutos, dois usuários dos computadores liberaram as telas 

em que estavam, as quais foram ocupadas por Francys e eu5. Prontamente clicamos 

no item que dava acesso a um dos jogos online mais jogados na atualidade, o World 

of Warcraft, ou simplesmente WoW, que tem sido o MMORPG mais jogado no 

mundo, atingindo a marca de 12 milhões de jogadores, segundo dados de sua 

empresa fabricante, a Blizzard Entertainment6. Assim teve início o acompanhamento 

da rotina dessa lan house como usuário do estabelecimento. 

Busca-se, através do presente estudo, investigar as redes de sociabilidade que 

supomos que estariam sendo formadas através do acesso ao ciberespaço por meio 

da plataforma de jogo online World of Warcraft, tendo por base os usuários de lan 

houses, bem como problematizar e analisar as apropriações que possam estar 

sendo feitas por esses – e os efeitos sociais, culturais e cognitivos dessas 

apropriações - nos domínios do lazer e conhecimento. 

Parto da hipótese central de que ao se tratar de um tipo de jogo envolvente7, 

no qual dedicação é o elemento primordial para êxito, a utilização da plataforma de 

jogo estudada acaba por ampliar relações sociais como as de camaradagem, de 

apoio e de prestígio entre os jogadores, assim como também acaba favorecendo a 

aprendizagem de informática, por exemplo, ao permitir a aquisição de um saber 

específico do mundo informacional por meio de mecanismos não ortodoxos de 

ensino/aprendizagem. 

Identificar e mapear esses efeitos das apropriações dos jogos online – no caso, 

do World of Warcraft, como foco do trabalho e também, secundariamente, investigar 

e analisar alguns modos de sociabilidade no espaço da lan house, tomada como 

campo para pesquisa etnográfica - a “Lan house do Paulo” no município de São 

Gonçalo do Amarante – RN - são, portanto, os objetivos principais desta pesquisa, 

com base nas hipóteses apresentadas. 

                                                 
5
 O custo do aluguel das máquinas na lan house pesquisada era de R$ 1,20 por hora, no entanto, caso o usuário 

desejasse permanecer mais do que cinco horas no local, o valor do aluguel era barateado para R$ 1,00 por 
hora. 
6
 Dados disponíveis em: http://wow.joystiq.com/2012/02/09/world-of-warcraft-subscriber-numbers/ 

7
 É possível se levar em consideração a aproximação entre a noção de “jogo envolvente” percebido na 

utilização da plataforma estudada com a de “jogo absorvente” proposta por Geertz (2008), na qual o motivo de 
interesse na atividade leva-nos para fora do reino das preocupações formais, para reinos mais amplamente 
sociológicos e sócio-psicológicos, ligando-se diretamente à noção de status dos indivíduos que dele participam.  
Para o autor, um jogo passa a ser absorvente quando se encontra conectado a outros fatores importantes para 
da vida social e tem repercussões para além do momento jogado, como no caso estudado. 

http://wow.joystiq.com/2012/02/09/world-of-warcraft-subscriber-numbers/


14 

 

Como metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, emprego o método da 

observação participante no ambiente escolhido uma vez que este nos permite 

acesso a todo um universo de relações que seriam imperceptíveis através de 

investidas menos constantes, tanto se tratando do ambiente offline (percebido por 

meio da crescente naturalização dos jogadores na interação com a pessoa do 

pesquisador) quanto no ambiente online (percebido pelas associações formadas 

entre os jogadores para cumprimento de determinadas metas do jogo). Essa 

participação no espaço físico da lan house tem se dado através da frequência 

contínua naquele ambiente, em horários variados, mas particularmente no período 

da tarde, uma vez que pude constatar como sendo o período em que se reúne uma 

maior quantidade de usuários da plataforma estudada, sendo minha própria rotina 

de permanência voltada para a utilização do referido jogo com vistas a participar das 

interações verificadas entre os jogadores locais. Já no plano virtual, a inserção no 

jogo através de um personagem criado naquele mundo virtual tem sido o canal para 

a interação com os outros jogadores da lan house e com tantos outros, conectados 

através da mesma plataforma, o que tem permitido a observação de várias formas 

de associação para fins tanto referentes ao universo do jogo, quanto para referentes 

a outras trocas de experiências, tais como a troca de conhecimentos através de 

conversas online.  

As análises elaboradas no percurso da pesquisa partiram da observação do 

ambiente físico da lan house e do ambiente virtual acessado a partir daquela. Para 

tanto, busquei priorizar a observação de conversas entre os usuários quando 

presentes no ambiente estudado (tanto diretas quanto através do uso dos canais de 

chat online), participando cada vez mais dessas na medida em que ia me 

familiarizando com os pesquisados. Foram realizadas, em um segundo momento, 

entrevistas com esses usuários a fim de se recuperar informações mais precisas a 

respeito de seus perfis e, em seguida, foi realizada uma análise qualitativa dos 

dados obtidos por meio do confronto da observação em campo e da análise 

etnográfica com a bibliografia utilizada durante o processo de desenvolvimento da 

pesquisa de forma a proporcionar uma visão mais precisa da realidade estudada. 

De forma a melhor organizar os pensamentos e discussões a serem levantadas 

neste estudo, o presente trabalho será dividido em cinco capítulos, pensados como 

os principais eixos norteadores da pesquisa em andamento. O primeiro tratará de 

questões relacionadas ao ciberespaço e sociabilidade, uma vez que esses são 
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conceitos chave para compreender as relações encontradas no campo de pesquisa 

online; o segundo fará referência à construção de vivências no mundo virtual dos 

jogos, aprofundando as discussões a respeito das características e relações 

encontradas na plataforma selecionada; o terceiro capítulo tratará de 

caracterizações e definições a respeito do conceito de juventude e suas relações 

com o contexto encontrado na lan house, assunto diretamente ligado ao universo 

empírico de pesquisa; o quarto capítulo tratará das questões relativas a 

conhecimento, lazer e cognição, sendo baseado, sobretudo, na análise de dados 

observados a partir da etnografia e sua comparação com a bibliografia utilizada; e, 

por fim, o quinto capítulo tratará de assuntos referentes às relações percebidas entre 

os usuários da plataforma estudada a partir da lan house no tocante à construção e 

compartilhamento de conhecimentos, bem como da construção de um espírito 

comunitário entre os mesmos. 
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1. Ciberespaço e Sociabilidade 

 

Tendo em mente o contexto geral das redes de sociabilidade formadas na lan 

house e considerando, sobretudo, os usuários do referido jogo, busquei uma base 

teórica consistente para amparar este estudo por meio da contribuição de diversos 

autores que darão suporte para pensar a temática proposta. Iniciando neste capítulo 

as discussões a respeito das temáticas do ciberespaço e da sociabilidade, serão 

abordadas questões referentes à comunicação mediada por computadores como 

sendo provedora de uma rica e complexa experiência social e ainda uma análise das 

relações sociais observadas na lan house observada. 

 

1.1 Cultura e internet: A “cultura do online” no mundo contemporâneo 

 

Pensando a internet como um verdadeiro ambiente cultural no qual os jovens 

estão inseridos, temos a contribuição de Pierre Lévy, que irá demonstrar que com o 

desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusão das redes interativas, as 

práticas, atitudes, modos de pensamento e valores cada vez mais condicionam e 

são condicionados através do novo espaço de sociabilidade que surge da 

interconexão mundial de computadores, o ciberespaço, conceito tratado pelo autor 

(LÉVY, 2000) e que será de grande ajuda para o entendimento da importância do 

surgimento das lan houses no cenário contemporâneo, uma vez que tais 

estabelecimentos proporcionam a seus frequentadores (sobretudo aos que não 

possuem acesso à internet em suas próprias residências) a possibilidade de se 

integrarem a esse novo espaço de sociabilidade.  

Cabe lembrar que, para o autor, as tecnologias não determinam, mas 

condicionam as mudanças à medida que criam as condições para que elas ocorram, 

assim, novas formas de comunicação, a exemplo de emails, chats, redes sociais e 

mesmo os jogos em rede estudados na presente pesquisa, podem ser tidos como 

resultados de experiências técnicas e sociais desenvolvidas no âmbito informacional 

que passaram a fazer parte do universo social. Deve-se levar em conta que o 

ciberespaço não corresponde somente a uma infra-estrutura técnica e particular das 

telecomunicações, mas sim a certa maneira de utilizar as infra-estruturas já 

existentes visando um tipo particular de relação entre as pessoas, o que pode 
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proporcionar o surgimento de formas de utilização singulares da internet, como o 

surgimento de redes de lazer e conhecimento através do MMORPG estudado. 

Para Lévy (2000), o conceito da cibercultura, que é comumente visto como um 

fenômeno técnico, pode certamente ser trabalhado como um movimento social uma 

vez que possui, tanto em sua construção histórica quanto em seu desenvolvimento, 

elementos que colocam a interação social em seu ponto mais alto. O desejo por uma 

maior interação social seria o motor da cibercultura. As formas econômicas e 

institucionais por ela alcançadas dão forma a esse desejo de interatividade, elas o 

refinam, o transformam e o canalizam de forma a expandir cada vez mais suas 

fronteiras. Pode-se afirmar ainda que o crescimento do ciberespaço estaria 

diretamente ligado a um desejo de comunicação recíproca compartilhado por todos 

os seus usuários e ao conceito de “inteligência coletiva” também discutido pelo 

autor, o qual seria a finalidade última da cibercultura, o compartilhamento da 

memória individual agora codificado em bases de dados acessíveis on-line e em 

fluxo contínuo, sendo continuamente expandido e acessado por todos os usuários 

imersos nesse universo digital. 

Nessa mesma linha, Castells (2003) lembra que, sendo a cultura mediada e 

determinada pela comunicação, a própria cultura, enquanto sistema de códigos e 

crenças historicamente construídos seria, e continuaria sendo, transformada pelo 

novo sistema tecnológico que conecta os indivíduos independentemente da 

distância física entre eles. Suas colocações a respeito da “cultura da virtualidade 

real” mostraria como a comunicação não separaria “realidade” e representação 

simbólica pelo fato de ser baseada em sinais, assim a realidade poderia ser captada 

e imersa em uma composição de imagens virtuais constituindo uma experiência real 

no meio virtual.  

Essa formulação se coloca como ferramenta indispensável para a 

compreensão de como os usuários do jogo online estudado estão interagindo com o 

mundo virtual no qual estão inseridos, mundo esse que contém também as 

experiências vivenciadas na “realidade”, as quais são expressadas nos 

comportamentos apresentados por cada jogador no mundo virtual, uma vez que a 

própria cultura da virtualidade real é formada por processos de comunicação digital 

onde a ênfase é dada na diversidade e na construção de um novo ambiente 

simbólico onde todas as expressões culturais se vêm juntas em um universo digital 
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que liga manifestações passadas e presentes das mentes em comunicação 

(CASTELLS, 2003). 

Outra importante contribuição nos é dada por Berland (2000), o qual lembra em 

seu trabalho que naquilo que diz respeito ao tecno-evolucionismo – o que seja as 

revoluções causadas a partir dos sucessivos incrementos tecnológicos em nossa 

sociedade - tecnologias digitais impulsionam nossa evolução em direção ao pós-

nacional, pós-espacial, pós-corporal e talvez até em direção a uma comunidade pós-

humana por causa das táticas e inovações geradas por essas mesmas tecnologias 

da informação, a despeito de maiores contextos envolvendo poder, dinheiro, 

segurança ou vida social. Para o autor, o ciberespaço é designado precisamente 

para criar a sensação de estar deixando um ambiente e entrando em outro, tri-

dimensional, um espaço virtual, mas que mantém ainda suas ligações com o 

indivíduo que nele se insere, independentemente da classe social ou demais 

diferenciações que esse possua.  

Ainda na linha que tende a pensar a internet como cultura, Hine (2000) chama 

atenção para a comunicação mediada por computadores como sendo provedora de 

uma rica e complexa experiência social, que envolve contextos culturais diversos, o 

que acabou por gerar toda uma corrente de pensamentos nas ciências sociais que 

vê o ambiente online como um formador de comunidades virtuais, podendo esse 

aspecto ser observado, por exemplo, em grupos de notícias, redes sociais e 

ambientes de role-playing estudado por nossa pesquisa; nas palavras da autora: 

“Between the poster of one newsgroup message and the autor of a response, a 

space opened, and that space was a cultural context.”  (HINE 2000, p. 17). 

Segundo a autora, uma vez conceitualizada como uma cultura, as 

comunicações mediadas por computador tornaram-se negócio da antropologia, 

estudos culturais, ciência política, comunicação e estudo de mídias, psicologia e 

sociologia, sendo que cada disciplina empregou seus próprios métodos de estudo, 

adaptando-os às configurações online que se apresentavam. No caso 

especificamente da etnografia, houve um apelo particular no estudo a respeito de „o 

que as pessoas fazem‟ com a tecnologia, uma vez que passamos a pensar o 

ciberespaço como um local onde as pessoas realmente fazem coisas. 

Diante disso, surge uma questão interessante, referente ao método utilizado 

para a pesquisa etnográfica no meio online. Se em uma configuração offline de 

pesquisa podemos esperar que um etnógrafo passe um prolongado período vivendo 
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ou trabalhando no seu campo de estudo - o que irá produzir questões, observações, 

entrevistas, desenhos de mapas e fotografias do local e mesmo técnicas para tornar 

possível o entendimento de como a vida é vivida do ponto de vista dos participantes 

- quando movemos essa aproximação para um ambiente online nos deparamos com 

um problema: como podemos viver nesse tipo de ambiente? (HINE 2000). 

Para Hine (2000), um dos modelos mais geralmente aceitos em relação à 

etnografia virtual é aquele que leva em conta o engajamento em tempo real dos 

pesquisadores com as discussões ocorridas pela internet combinado com outras 

formas de interação – trocas de emails, entrevistas face-a-face ou eletrônicas e 

questionamentos voltados diretamente ao grupo online pesquisado. No entanto, a 

autora lembra que assim como uma etnografia tradicional, realizada no espaço 

offline, o método de trabalho deverá ser flexibilizado a fim de dar conta do objeto de 

pesquisa apresentado, dessa forma, as relações entre os usuários da lan house 

estudada em nosso trabalho e seus correspondentes online tornam-se tão 

importantes quanto as relações desses usuários com seus vizinhos geográficos no 

que diz respeito a redes consistentes de sociabilidade. 

 

1.2 A Lan house do Paulo em São Gonçalo do Amarante 

 

Com vistas a dar início à pesquisa acerca das redes de socialidade criadas a 

partir da utilização de jogos online em lan houses, me dirigi à “Lan house do Paulo”, 

localizada à rua João Evangelista, nº 40, no município de São Gonçalo do Amarante 

– RN8. São Gonçalo do Amarante é o segundo município mais antigo 

do estado do Rio Grande do Norte e, no ano 2011, de acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), sua população foi estimada 

em 89.044 habitantes, o que faz com que o se configure como o quarto mais 

populoso do estado (atrás apenas de Natal, Mossoró e Parnamirim). Conurbado à 

capital, integra a Região Metropolitana de Natal, tendo suas principais atividades 

econômicas, segundo o mesmo órgão, ligadas ao setor de serviços. 

As aspas utilizadas ao se referenciar o estabelecimento se devem a uma 

primeira característica interessante percebida prontamente ao se chegar ao local: ao 

                                                 
8
 Visualização do mapa do local disponível em: http://maps.google.com.br/maps?q=-5.777262,-

35.252928&num=1&t=h&sll=-5.777107,-35.25397&sspn=0.006295,0.006295&gl=br&ie=UTF8&ll=-5.777063,-
35.25296&spn=0.005188,0.009645&z=17 
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contrário de tantos outros estabelecimentos que oferecem esse tipo de serviço - o 

acesso à internet, jogos e serviços de informática em geral - a lan house em questão 

não apresenta qualquer indicação escrita sobre seu funcionamento em sua fachada, 

sendo sua funcionalidade percebida apenas por aqueles que passem à sua frente e 

observem os computadores e videogames através das grades ou que saibam de sua 

existência através de outras pessoas. Deste modo, o local me foi apresentado por 

colegas que a frequentam como A Lan house do Paulo por ser esse o nome de seu 

proprietário, embora não haja um nome oficial para o local. 

A casa onde funciona a lan house é como tantas outras casas das 

proximidades, uma casa de primeiro andar e pequenos azulejos na frente, nada que 

se destaque demais como poderia se esperar de um local no qual se presta 

serviços, todavia, o local que deveria ser destinado à garagem é ocupado pelas 

máquinas. Ao me aproximar do portão gradeado fiz sinal apontando para a 

fechadura para um rapaz que estava em pé próximo a ele, o qual abriu o portão para 

que eu entrasse mesmo sem nunca ter me visto antes. Percebi que a área deveria 

ter uma medida de 4x10 metros aproximadamente, havia na parte esquerda uma 

fileira de nove computadores, todos equipados com fones de ouvido, na parte direita, 

outra fileira com máquinas, mas essas, videogames variados ligados a televisões 

com tamanho de 29 polegadas, sendo seis desses no total. Possuía ainda 

ventiladores nas paredes para amenizar o calor do ambiente, reduzido pela grande 

quantidade de aparelhos e possíveis frequentadores. 

 
Figura 2 – Lan house do Paulo em São Gonçalo do Amarante. 
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Embora soubesse da existência desta lan house há algum tempo e tenha, 

inclusive, frequentado o ambiente para jogos esporádicos com antigos colegas anos 

atrás, há muito não voltava a este local e certamente não possuía contato com a 

maioria dos seus usuários, salvo dois ou três colegas dos quais tinha conhecimento 

que ainda costumavam frequentá-lo com vistas a utilizar seus serviços de jogos 

online uma vez que não possuíam computadores com acesso à internet em suas 

casas, além de uma familiaridade tênue com o proprietário de quem usufruíra dos 

serviços tempos atrás. Não sabia o que esperar em relação aos atuais 

frequentadores, mas sabia pelos relatos dos colegas que o local seria ideal para o 

tipo de estudo ao qual estava me propondo para a dissertação por haver bastante 

utilizadores de jogos online. 

 

1.3 Serviços, rotina e regras de convivência da lan house 

  

A lan house estudada oferece diversos serviços; além do acesso à internet, há 

serviços de fotocópia, impressão e os jogos, tanto online quanto os tradicionais 

jogos de vídeo-games. Apesar de haver essa variedade de serviços, aqueles mais 

utilizados, tomando por base a observação cotidiana, são definitivamente os jogos e 

o acesso a sites, sendo que, devido a essa diversidade, é possível encontrar um 

público variado no ambiente, desde aqueles mais aficionados aos jogos - que 

normalmente passam diversas horas no local - quanto usuários mais esporádicos. 

Mesmo com o espaço reduzido do ambiente pela presença das máquinas, os 

usuários normalmente parecem não se preocupar com a espera pelo uso dos 

serviços, assim como com o barulho proveniente das diversas telas de televisão, 

podendo ser observado um certo ar de euforia vez ou outra proveniente dos 

jogadores de modo geral. Assim, parece haver um respeito mútuo entre aqueles que 

frequentam o local, sendo em relação aos usuários mais assíduos – aqueles que 

costumam passar várias horas conectados a jogos - ou àqueles menos frequentes – 

os que permanecem poucos minutos, apenas para checar emails, imprimir algum 

documento ou entrar em sites de redes sociais.  

No que se refere especificamente ao WoW, Pablo afirmou que embora nem 

todos os computadores possuíssem o jogo instalado pelo motivo de nem todos 
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terem o hardware9 necessário à sua execução, aqueles que o possuíam estavam 

constantemente sendo utilizados por frequentadores que passavam várias horas por 

dia imersos no mundo do warcraft. Ele confirmou o que Francys já havia falado a 

respeito da preferência dos jogadores pela facção da horda – representativa do 

caos, significando no contexto do jogo a não obediência a regras morais tomadas 

como vigentes no mundo offline, uma vez que para essa facção, a força pessoal 

(seja de natureza física ou mágica) é mais importante do que leis e ordenamento, 

sendo esse fator crucial para o alcance de status dentro da organização – e que 

embora pudessem ser encontrados usuários jogando WoW em praticamente todos 

os expedientes, o turno da tarde era o que possuía os jogadores mais assíduos. 

Diante dessa afirmação, comentei que iria retornar nesse horário a partir da 

visita seguinte de forma a obter mais contato com os jogadores “mais fiéis”, no 

entanto, Francys tratou de afirmar que não poderia me acompanhar caso eu viesse 

nesse turno, pois estaria trabalhando e apenas teria livre o turno da noite. Ainda 

assim, era necessário que eu me aproximasse dos jogadores mais constantes a fim 

de cumprir com os objetivos de minha pesquisa, então resolvi passar a frequentar as 

tardes da lan house. 

 

1.4 Sociabilidade na lan house 

 

Dirigi-me à lan house do Paulo na parte da tarde, como havia planejado na 

visita anterior, chegando ao local aproximadamente às 14h. Havia naquele momento 

cinco computadores ocupados, sendo dois por garotas que estavam conectadas 

para o uso de redes sociais (Orkut/Facebook), dois por rapazes navegando por sites 

diversos e assistindo vídeos (youtube) e apenas um computador sendo utilizado por 

um jogador de WoW. Para minha sorte, havia um computador disponível no qual o 

jogo estava instalado e pedi a Pablo, que se encontrava na administração, para 

liberá-lo. Comecei a puxar conversa com o rapaz que estava jogando e logo percebi 

que ele estava com um personagem da mesma facção à qual eu pertencia, sendo 

esse um facilitador. Seu nome era Alex e durante a conversa fiquei sabendo que o 

mesmo já frequentava o local há mais de dois anos, sendo um assíduo jogador do 

jogo por mim estudado.  

                                                 
9
Entende-se por hardware os componentes físicos de um computador, sendo esses responsáveis por funções 

como velocidade de processamento de dados e qualidade de imagens, sons, etc. 
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Já de início, Alex se mostrou bem prestativo para com seu novo “vizinho de 

mundo virtual”, passando dicas de como acelerar o processo de evolução e 

melhores locais para evoluir de acordo com o nível no qual o personagem se 

encontrava, iniciando-se assim um processo de comunicação, solidariedade e 

compartilhamento off-line, no próprio ambiente da lan house. Além disso, enviou 

prontamente ao meu personagem, através de um sistema de correspondência no 

jogo que permite o envio de itens e cartas a outros personagens, uma quantia 

substancial de dinheiro virtual para que fosse usada no treinamento de minhas 

habilidades e compra de melhores itens e equipamentos, o que constituiu-se como 

base para um exemplo de como um processo de comunicação, solidariedade, 

compartilhamento e cooperação pode ser construída online, dentro do jogo 

estudado.  

Quando melhor observado, esse processo aparentemente simples de 

cooperação pode ser remetido ao trabalho de Marcel Mauss (1974) a respeito da 

dádiva - constituindo-se em trocas vividas sob o signo da espontaneidade - sendo 

que quem dá suporte aos demais jogadores nesse ambiente não está apenas se 

colocando como prestativo, mas também aumentando seu próprio prestígio, por ser 

aquele que possui um maior saber e se mostra generoso. No fim, essas relações 

acabam por serem ligadas diretamente à questão de status entre os jogadores. 

Em meio às conversas com Alex e evolução de Beduino10, meu avatar no 

mundo online, percebi que outro rapaz havia chegado na lan house, 

cumprimentando Alex e Pablo e perguntando se havia alguma “tela disponível” com 

WoW. Seu nome era Felipe, rapaz, magro, alto, vestindo a farda de um colégio 

próximo e com um caderno na mão, sugerindo que estivesse vindo daquele local. 

Como não havia um computador disponível com o jogo instalado, ficou um tempo 

observando o jogo de Alex e ao perceber que estávamos a conversar também se 

integrou à discussão. Vendo que eu ainda me encontrava nos níveis iniciais de 

evolução, Felipe comentou a respeito da dificuldade de subir de níveis e que o WoW 

seria um tipo de jogo que só se torna melhor aproveitado ao se chegar ao nível 

máximo, pelo motivo de só então um jogador poder ter acesso a todas as 

localidades do mundo virtual e poder realizar várias atividades como formar grupos 

para enfrentar os grandes chefes (personagens da mitologia do jogo) e participar de 

                                                 
10

 Detalhes a respeito do processo de criação do referido personagem serão disponibilizados no Cap 2. 
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BGs (abreviação de Battlegrounds, espécies de jogos que ocorrem entre as facções 

rivais11, normalmente para a supremacia sobre determinada região) ou arenas 

(sistema onde forma-se duplas, trios ou quintetos com vistas a enfrentar outros 

jogadores da facção rival em uma arena fechada, sendo que o grupo vencedor 

recebe pontos para compra de itens especiais).  

Levando-se em conta as questões que dizem respeito à sociabilidade entre os 

indivíduos, mais precisamente no que se refere ao mundo virtual, cabe aqui se 

cruzar referências a respeito desse conceito na busca por uma melhor compreensão 

das relações observadas no campo estudado. Assim, um autor que nos auxiliará 

nesta tarefa é George Simmel (1983), o qual postula que a interação social está 

baseada tanto em função dos impulsos quanto dos propósitos dos seres humanos, 

surgindo a partir dos interesses dos indivíduos. É na busca da satisfação dos 

objetivos pessoais que os indivíduos, forçosamente, deixam de agir isoladamente e 

buscam-se uns aos outros, juntando-se em grupos que facilitem a satisfação de 

suas próprias metas. 

Essa interação de indivíduos com base em motivações próprias é o que o autor 

irá denominar de sociação e através dessa interação é que esses mesmos 

indivíduos irão se unificar para formarem, por meio dessa união, uma sociedade que 

os permitirá desenvolver conteúdos e interesses materiais e/ou individuais, 

satisfazendo então a condição primeira da sociação e gerando outras motivações 

em seu percurso. A forma como este processo de sociação se desenvolve e passa, 

de certa maneira, a existir por si mesmo é aquilo que entendemos por sociabilidade. 

Observe-se ainda que, na ocorrência da sociabilidade, as variáveis pessoais – tão 

importantes na formação inicial da sociação - tornam-se como que invisíveis, uma 

vez que os indivíduos passam a fazer parte de um grupo (SIMMEL, 1983). 

Após um tempo, Felipe entrou no jogo e continuou com a evolução de mais um 

de seus personagens12 que já se encontrava próximo ao nível máximo, comentando 

que esse seria o seu terceiro. Em meio a isso, no mundo online, as associações 

para cumprimento de quests13 durante a evolução se mostravam cada vez mais 

                                                 
11

 Discussões sobre diferentes facções no universo do jogo serão abordados no Cap 2. 
12

 Embora cada usuário da plataforma tenha acesso a uma só conta de usuário, vinculada ao email informado 
durante sua criação, não há um limite máximo de personagens que possam ser criados dentro de cada conta de 
jogo. Assim, é comum que cada jogador possua mais de um personagem com o qual possa jogar no mundo 
virtual.  
13

 Quests são missões obtidas pelos jogadores no mundo virtual como meio para obtenção de experiência e 
evolução de níveis, mais detalhes sobre esse processo estarão presentes no Cap 2. 
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constantes e normalmente feitas de forma casual, muitas vezes para diminuir o 

trabalho ou cumprir objetivos que requeriam mais de um jogador. Era bastante 

comum ser convidado por outros jogadores para formação de um grupo pelo fato 

desses estarem fazendo uma quest em comum, principalmente aquelas que 

requerem a matança de MOBs14, uma vez que por demorar um certo tempo para 

que esses reapareçam, é mais proveitoso se associar a outro jogador já que a morte 

de um MOB conta para todos quando feita por um integrante de um grupo.  

Assim, a quase todo instante eu era bombardeado com pedidos para formação 

de grupo, muito embora tais associações fossem quase que prontamente desfeitas 

tão logo os objetivos em comum fossem cumpridos. No entanto, em uma dessas 

associações o jogador com o qual eu havia me associado perguntou se eu não 

gostaria de me integrar à sua Guilda. Diferente das associações casuais, uma guilda 

mantém uma espécie de associação permanente entre seus membros, possuindo 

um canal próprio de comunicação por chat no qual apenas os membros dessa 

podem visualizar o que é escrito, além de criar um vínculo mais forte entre os 

jogadores pertencentes a elas pelo motivo desses normalmente compartilharem 

experiências e dicas, além de se ajudarem em tarefas mais difíceis como derrotar 

inimigos poderosos. São diversas as guildas existentes no WoW, uma vez que 

qualquer um pode criar a sua, no entanto, as mais poderosas são bastante 

numerosas e normalmente a inclusão em uma dessas depende de requisitos como 

nível mínimo, bons equipamentos ou indicação de outro membro. 

Resolvi não aceitar o convite para me integrar àquela guilda para a qual fui 

convidado pelo motivo de que buscaria me integrar também à guilda a qual Alex e 

Felipe participavam, sendo que para tanto eu ainda necessitaria alcançar o nível 

máximo do jogo, mas minha indicação não seria problema, ainda mais pelo fato de 

que, segundo eles mesmos, personagens “healers” (com magias de cura) são 

sempre necessários uma vez que se constituem como uma minoria quando 

comparados a personagens cuja principal característica é a de causar danos aos 

inimigos. Assim, prossegui com as quests recebendo eventuais dicas dos rapazes 

                                                 
14

 MOB é uma nomenclatura utilizada pelos jogadores no universo do jogo para definir adversários que não são 
controlados por outros jogadores. 
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quando necessitava saber algo, além de contar com a ajuda do programa addon 

questhelper15.  

Nessa mesma ocasião, Felipe e Alex perguntaram se eu gostaria de subir 

alguns níveis rapidamente, mas com algum risco. Perguntei como isso seria possível 

e eles afirmaram que se tratava de um “programa hacker” 16 capaz de alterar várias 

características do personagem como velocidade, tamanho, força, conceder a 

capacidade de vôo e teletransporte para áreas pré-definidas, etc. O uso de tal 

programa facilitaria ainda mais a evolução, no entanto, seu uso era proibido e caso 

algum jogador me visse utilizando o mesmo poderia gravar uma imagem, me 

denunciar no fórum do servidor e eu teria minha conta bloqueada. Havia ainda o 

risco de um GM (Game Manager - pessoa responsável por diversas tarefas no 

servidor como punir jogadores que estejam descumprindo as regras, patrulhar o 

mundo a procura de erros, auxiliar novos jogadores, etc) me descobrir e me banir 

automaticamente. Ainda assim, segundo Felipe, a probabilidade de algo assim 

ocorrer num mundo tão vasto e com mais de cinco mil jogadores (segundo 

estatísticas do site do servidor) seria mínima.  

Seguindo o conselho dos colegas, tratei de abrir o MSN para que Alex pudesse 

me passar o link com o programa proibido, observando aí outra característica 

marcante nas experiências de se jogar na lan house. Embora já houvesse jogado 

diversos títulos diferentes de jogos e mesmo esse atualmente estudado, sempre 

mantive a opção de jogá-los em “fullscreen”, ou seja, ocupando toda a extensão da 

tela do computador, buscando uma maior imersão no enredo/ação. Já no ambiente 

em que me encontrava, percebi que aqueles jogadores normalmente utilizavam a 

opção para que os jogos aparecessem em formato de janela, de forma que ao 

mesmo tempo em que estavam jogando WoW estavam logados em programas 

como MSN e Skype, carregavam vídeos no youtube, acessavam redes sociais, etc. 

A quantidade de ações simultâneas executadas pareceu à primeira vista caótica 

para mim que estava acostumado a tratar de um item por vez, no entanto, era 

necessário me adaptar às condições locais, então tratei de modificar meus hábitos e 

tentar me enquadrar naquele turbilhão de ações. Coloquei o jogo em modo janela, 

abri o MSN para adicionar Alex e logo estava usufruindo das aplicações oferecidas 

                                                 
15

 O referido programa é uma modificação feita por usuários utilizado para facilitar a evolução de personagens. 
Esse tipo de modificação será abordado mais apronfundadamente no capítulo seguinte. 
16

 Considerações mais elaboradas a respeito do uso de programas hackers a partir do ambiente da lan house 
serão apresentadas no capítulo 5. 
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pelo programa hacker, o que me proporcionou a evolução de alguns níveis em 

pouquíssimo tempo comparado ao que seria necessário sem o mesmo.  

Passado algum tempo, chegou o fim do tempo que eu havia locado e fiquei 

ainda um tempo observando Alex e Felipe jogando, seus personagens eram 

bastante fortes, de nível máximo e bons equipamentos, estavam em uma RAID – 

espécie de grupo formado por vinte e cinto jogadores com o objetivo de enfrentar os 

inimigos mais fortes do jogo, os chefes da mitologia do mundo do warcraft. Nesse 

tipo de grupo, é necessária a presença de personagens de classes específicas, de 

forma que cada um terá um papel essencial para derrotar os chefes, como por 

exemplo, o chamado “tank” (guerreiro com alto poder de defesa para lutar 

diretamente com o chefe), os “healers” (responsáveis por curar os membros da raid) 

e os “DPSs” (abreviação de Damager per Second – classes responsáveis por causar 

altos danos nos chefes). Após alguns minutos de intensa batalha o grupo de 

jogadores foi derrotado pelo chefe, uma vez que os healers não conseguiram curar 

suficientemente bem os outros jogadores. Alex e Felipe ficaram bastante irritados, 

falando mal dos outros jogadores para alguns colegas que estavam também no 

grupo, mas se comunicavam pelo programa de voz Skype.  

 Após esse episódio, me despedi dos colegas e marcamos para nos vermos 

num outro dia no mesmo local. Embora fossem muitas minhas incertezas a respeito 

dessa reaproximação naquele ambiente, o início de uma rotina de acompanhamento 

se mostrou fundamental para o bom andamento da pesquisa, tendo sido muito bem 

recebido pelos outros jogadores uma vez que compartilhávamos o interesse pelo 

jogo em comum. Além disso, deixar claro o fato de estar presente ali com vistas à 

realização de uma pesquisa a respeito do WoW e seus utilizadores fez com que 

aqueles jogadores mais assíduos aumentassem seu interesse em me prestar 

diversas informações referentes ao tema nas conversas durante o tempo de jogo, 

sendo motivados pela possibilidade de contribuírem para a visibilidade de suas 

práticas cotidianas, algo que me deixou bastante animado já que poderia ter ocorrido 

o oposto caso a visão de um pesquisador no meio de jogadores fosse vista como um 

fator que motivasse um fechamento entre os membros daquele grupo. 

A própria rotatividade de pessoas no ambiente da lan house foi outro fator 

interessante percebido já que muitos dos frequentadores, ainda que não se utilizem 

dos serviços de jogos online, residem nas proximidades e possuem laços de 

amizades com esse grupo pesquisado, o que torna comum algumas conversas 



28 

 

sobre assuntos relacionados a atividades fora daquele ambiente. Embora a presente 

pesquisa não esteja diretamente voltada para os aspectos de sociabilidade 

encontrados naquele bairro de forma mais abrangente, é interessante notar como a 

lan house se coloca, justamente por esse aspecto de grande movimentação de 

pessoas, como um local propício à sociabilidade com repercussões para além de 

seu espaço, como por exemplo, em determinada ocasião na qual Felipe, um dos 

frequentadores do local, chegou à lan house ostentando a farda da escola na qual 

estudava e tratou logo de cumprimentar os amigos, afirmando que estava sem aula 

já que algumas matérias estavam sem professores e assim, sua turma teria sido 

liberada mais cedo. Ficou algum tempo apenas a observar os companheiros que 

jogavam e conversando a respeito de situações vividas naquele momento no jogo 

para em seguida dar alguns informes sobre um campeonato de futebol que ocorria 

na quadra do bairro, antes de se despedir afirmando que iria se encontrar com 

outros amigos naquele local, o que motivou outros jogadores a seguirem para a 

mesma quadra ao terminar seu tempo de aluguel na lan house. 

A sociabilidade, segundo Simmel (1983), está intrinsecamente ligada a um 

princípio, qual seja o de que cada indivíduo nela inserido deva oferecer o máximo de 

valores sociais correspondentes ao máximo de valores que ele mesmo receba, uma 

vez que essa mesma sociabilidade pressupõe uma interação entre indivíduos iguais.  

Em relação ao campo de pesquisa observado, é possível se pensar como no 

caso do desenvolvimento e fortalecimento dos avatares no mundo virtual estudado, 

diversos jogadores são levados a interagir com vista a alcançar objetivos específicos 

para ganhos pessoais. Nesse processo – que pode ser ligado ao conceito de 

sociação de Simmel – há uma formação de grupos mais amplos de sociabilidade 

tanto na esfera virtual quanto na esfera física estudada, o que também implica em 

trocas mútuas de conhecimentos entre os usuários da plataforma. 
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2. Vidas Online: A construção de vivências no mundo virtual dos jogos 

 

O estudo de um tema tão envolvente quanto o dos jogos, sobretudo quando se 

trata de jogos em rede, nos quais os jogadores estão inseridos em um ambiente 

compartilhado por outras pessoas, é algo bastante complexo. No caso da plataforma 

em questão, não se trata apenas de ligar uma máquina e passar algum tempo 

descompromissado em frente à tela a fim de sobrepujar oponentes pré-

programados, por exemplo. Num ambiente de jogos online, questões como 

interações sociais (sejam passageiras ou permanentes), vínculos de empatia e 

status, formação de laços de amizade e mesmo de inimizade estão presentes entre 

jogadores, como fica claro na fala de um dos entrevistados, Weltson, segundo o 

qual: 

“A partir do momento em que eu descobri o jogo do World of 
Warcraft, que é um jogo de muitos jogadores e todo mundo interage junto, 
como se fosse na vida real, muitas pessoas gostam de você no jogo e 
outras não. É um dos melhores jogos que eu já vi que reúne muitas 
pessoas, de entretenimento; um dos mais divertidos e emocionantes que eu 
já vi... Na lan house fiz muitas amizades, quase todo mundo, principalmente 
os jogadores de wow que era frequente.” (Informação verbal - Entrevista). 

 

 Com base nessas considerações, busco nesse capítulo apresentar ao leitor 

aspectos referentes a este espaço virtual e suas implicações na sociabilidade no 

meio online. 

  

2.1 O gênero de jogo MMORPG 

 

Irei aqui fazer algumas considerações iniciais referentes a esse gênero de jogo. 

O MMORPG, abreviação da expressão de língua inglesa Massive Multiplayer Online 

Role-Playing Game, consiste em um jogo de interpretação de personagens online e 

em massa para múltiplos jogadores; através dessa plataforma é possível que 

milhares de jogadores criem personagens em um mundo virtual dinâmico, chamado 

de mundo virtual persistente, o que significa que o mundo continua a existir e a 

mudar ainda que os jogadores não estejam conectados. 

Ao entrar nesse mundo digitalizado e acessível através da tela de computador, 

o jogador é representado por um avatar virtual, um personagem construído pelo 

próprio jogador e que o representa naquele local. Tudo o que acontecer com um 

avatar fica registrado no servidor em tempo real, sendo esse servidor uma espécie 
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de central na qual se processa o mundo virtual do jogo e que é normalmente 

mantido pela empresa desenvolvedora do mesmo. Assim, quando o jogador retornar 

ao mundo virtual, o seu personagem estará com os mesmos atributos e 

características de quando aquele jogador havia saído. Boa parte dos MMORPGs 

são produtos comerciais, sendo cobrado de seus jogadores a aderência a um plano 

de pagamento (normalmente em forma de mensalidade), sendo a alegação para a 

cobrança por parte dos desenvolvedores a de que o dinheiro serviria para manter 

bons servidores e ainda para atualizar constantemente o jogo, trazendo novos 

desafios aos jogadores a cada uma dessas atualizações.  

Alguns MMORPGs podem ser jogados sem esse custo financeiro, mas 

normalmente esses possuem a desvantagem de serem muito mais simples e menos 

envolventes do que aqueles que são pagos, uma vez que contam com menos 

recursos para desenvolvimento. Em um jogo de computador ou videogame 

tradicional o jogador normalmente faz o papel de um herói que deve salvar o mundo 

ou alcançar objetivos épicos específicos como condição para sua finalização. A 

concepção do MMORPG, porém, não permite aos jogadores essa possibilidade de 

“salvar o mundo”, o que daria uma finalização ao jogo. Os mundos dos MMORPGs 

são concebidos para serem locais dinâmicos com vistas a manter o interesse dos 

usuários, embora um jogador sozinho não consiga afetar o mundo para os demais, 

suas ações promovem o desenvolvimento e fortalecimento de seu próprio avatar e 

ações feitas em conjunto com outros jogadores podem, em casos específicos, 

promover pequenas mudanças no curso do mundo ao qual estão conectados. 

Turkle (1995) demonstra em sua obra – a qual trata especificamente de 

MUDs17 – mas que certamente pode ser direcionada ao universo de jogos de 

MMORPG, que neste jogo, o self18, assim como as regras da interação social são 

construídos, não recebidos. Esses espaços oferecem a possibilidade de construção 

de identidades paralelas, vidas paralelas, e a existência desse paralelismo encoraja 

a tratar as vidas na tela e fora dela com um surpreendente grau de igualdade. Estes 

jogos são exemplos de como a comunicação mediada por computadores pode servir 

como um canal para a construção e reconstrução de identidades. Também nos 

mundos mediados por computadores, o self é múltiplo, fluido, e construído em 

                                                 
17

 MUDs (sigla de Multi-user dungeon, dimension, ou por vezes domain) é o termo utilizado para se referir a 
plataformas de jogos para multi-jogadores baseadas em textos, bastante comuns na década de 1980. 
18

 Auto-referência formulada, termo ligado ao conceito de identidade para si. 
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interação com conexões mecânicas, ele é formulado e transformado. Quando se dá 

um passo através da tela para as comunidades virtuais formadas nesses ambientes 

de jogos, há uma reconstrução de nossas identidades do outro lado do vidro, os 

MMORPGs fornecem mundos para interação social anônima nos quais você pode 

desempenhar um papel tão próximo ou tão distante do seu eu real quanto você 

escolher. Para muitos participantes de jogos, jogar com um personagem e “viver no 

mundo virtual” se tornam uma importante parte da vida cotidiana. 

No mundo real, nos emocionamos com histórias dramáticas de 

autotransformações, mas para a maioria das pessoas essas autotransformações são 

difíceis ou até mesmo impossíveis. Elas são muito mais fáceis em ambientes 

virtuais, que nos fornecem exemplos dramáticos sobre como alguém pode usar 

experiências no espaço virtual para brincar com aspectos do self, constituindo-se em 

espaços onde um indivíduo pode facilmente alterar suas características identitárias 

sempre que desejar. (Turkle 1995). 

Ainda com respeito a essas discussões, Azevedo (2009) afirma que o jogador 

constrói uma espécie de segunda vida, que corre paralela a real, afinal, por mais que 

a maioria desses jogos seja ambientada em mundos de fantasia, as semelhanças 

com a nossa sociedade são inevitáveis: os participantes desses ambientes virtuais 

têm residência, profissão, objetivos de carreira, e até mesmo se casam no jogo. 

Para ele, a razão dessa busca por vivenciar na realidade virtual certas rotinas que já 

são parte da nossa realidade é a de que é muito mais fácil causar mudanças 

efetivas no terreno virtual – ser um herói e salvar o mundo, por exemplo - com a 

enorme vantagem de não sofrer sérias sanções ao cometer determinadas 

transgressões – como matar um companheiro, causar grandes destruições, etc, a 

possibilidade de mudanças significativas na rotina do meio virtual é um grande 

atrativo para os jogadores. Em relação a isso, pude perceber que o fato de os 

jogadores no ambiente pesquisado serem, em sua maioria, filiados à facção da 

Horda, tem bases que podem ser diretamente ligadas a esse mecanismo de 

mudança de rotina, possibilitando aos jogadores a realização de transgressões das 

leis vigentes no mundo físico sem as penalidades nele existentes, já que segundo 

Nino, um dos jogadores da lan house, “...a horda é a parte má da história do jogo. 

Querendo ou não alguma hora a horda e a aliança se unem contra o mal, mas a 

horda continua sendo o mal, ela quer provocar o caos no mundo do warcraft”.  
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2.2 World of Warcraft: Dedicação e vivência num MMORPG  

 

No que diz respeito especificamente ao World of Warcraft, percebe-se que se 

trata de um MMORPG de ação e aventura passado no mundo fantástico de Azeroth, 

tendo sido sua história construída a partir da série de jogos de estratégia em tempo 

real “Warcraft”, moldando-se em uma representação em três dimensões daquele 

universo e que trata basicamente sobre a luta pela sobrevivência entre humanos e 

orcs19 daquele lugar.20 Esse mundo consistia originalmente em dois continentes 

distintos: Eastern Kingdoms e Kalindor, os quais os jogadores poderiam explorar 

com o intuito de desenvolver seus personagens. Com o sucesso do jogo vieram as 

expansões que adicionaram o reino de Outland e o continente de Northrend ao 

locais possíveis de acesso. Nesse ambiente é possível encontrar diversos 

elementos de fantasia e horror tradicionais como elfos, dragões, grifos, vampiros e 

zumbis entre outros, assim como elementos de ficção científica como espaçonaves, 

viagens no tempo, etc21.  

A presença de elementos tão diversos poderia ser colocada como uma simples 

mistura sem nexo, não fosse pela forte estrutura narrativa presente no universo 

histórico/mitológico do jogo, que busca apreender a atenção dos jogadores de forma 

cada vez mais imersiva, sendo parte da diversão oferecida a possibilidade de 

percorrer as diversas partes do mundo virtual, que incluem ambientes que vão de 

florestas a desertos, tomando conhecimento de sua história, heróis e vilões.  

                                                 
19

 Espécie de criatura humanóide que habita o universo do jogo. 
20

 Devido à tamanha quantidade de materiais oficiais lançados pela produtora do título em questão, torna-se 
bastante difícil a completa descrição do universo histórico/mitológico do mundo de Warcraft (que continua a 
ser expandido conforme são lançadas novas atualizações do jogo). Todavia, um resumo satisfatório a respeito 
da criação e desenvolvimento da narrativa desse universo pode ser encontrado em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Warcraft#Refer.C3.AAncias 
21

 Notas a respeito dos diversos tipos de criaturas fantásticas mencionadas se farão presentes no glossário do 
presente trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Warcraft#Refer.C3.AAncias
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 Figura 3 – Tela demonstrativa de raças presentes no jogo. 

 

Segundo Ranhel (2009), pode-se imaginar que, nos primórdios da nossa 

civilização a narrativa tenha servido para descrever locais onde havia alimento, para 

alertar sobre perigos ou para transmitir conhecimentos dos processos e técnicas que 

cada um vivenciara. Por meio das narrativas, nossos antepassados inventaram 

cidades, políticas, leis, filosofia, etc. Mas as narrativas tinham também finalidade 

lúdica; assim, nos momentos em que se sentiam seguros, eles se reuniam e 

contavam anedotas e aventuras, e, a partir dessas narrativas construíam heróis, 

vilões, mitos, crenças, religiões, etc. Os jogos são estruturas nas quais o jogador 

age, experimenta, vivencia situações; narrativas descrevem ações passadas; jogos 

são um agora, um fazer acontecer no momento em que são jogados; narrativas 

baseiam-se em fatos que já ocorreram, suas relações de causa e consequência. Há 

então várias diferenças entre a narrativa tradicional e os jogos; contudo, quando 

ambas as atividades migram para os computadores, começa a haver uma fusão, 

uma mescla entre elas. 

Como lembra ainda Ranhel (2009), progressivamente, a evolução dos 

computadores permitiu a introdução da interatividade nas narrativas, assim, viu-se 

surgir os geradores automáticos de histórias, os textos e novelas em hipermídia, as 

páginas da internet, os adventure games em textos, os quais serviram de base para 
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o surgimento dos MMORPGs. Os primeiros jogos nos computadores eram apenas 

estruturas nas quais os jogadores agiam para que os games acontecessem, 

contudo, aos poucos, os jogos em computadores receberam atributos no sentido de 

construir narrativas. Como os computadores são bons em simular espaços e 

comportamentos, gradativamente as técnicas de inteligência artificial contribuíram 

para mesclar as duas atividades nos meios computacionais. Cada vez mais, os 

jogos inserem situações narrativas, enquanto as narrativas permitem aos usuários 

serem atores em suas histórias, como no caso do WoW. 

Interessante também notar a presença de diversos elementos como a 

existência de duas facções opostas, a Horda e a Aliança, as quais os jogadores 

devem se filiar ao criar seus personagens, fazendo com que sejam automaticamente 

atribuídas relações de amizade e conflito aos personagens desde sua criação, assim 

como definindo diversos elementos aos quais esses terão acesso, como áreas e 

itens específicos para cada facção. As duas facções seguem a linha 

histórico/mitológica do jogo segundo a qual a raça dos humanos e orcs se 

digladiaram há incontáveis séculos pela supremacia do mundo que habitavam, 

sendo que no percurso de seus confrontos, cada uma conseguiu fazer alianças entre 

outras raças habitantes daquele mundo, formando assim a facção da aliança, 

liderada pelos humanos, e a da horda, liderada pelos orcs. 

Nessa linha, Krzywinska (2008) lembra que todo jogo baseado em fantasia 

chama uma série de fontes preexistentes relevantes para a invocação do fantástico 

para dar largura e profundidade para um mundo de jogo e para fazer uso do 

conhecimento que os jogadores já possuem, assim, aspectos do mito e do mítico 

teriam importantes papéis na formação do “mundo” de warcraft. Esses aspectos 

estão presentes no registro da narrativa: eles têm uma função estrutural, 

desempenham um papel em moldar a experiência de jogo no mundo e sua condição 

temporal, assim como também se tornam aparentes em registros de estilo, 

ressonância, e retórica. Cada um desses contribui para o ambiente de alta-fantasia 

do jogo. Pode-se dizer que o WoW reúne a mistura de fantasia, mito, e missões 

heróicas que caracterizam o gênero de alta fantasia no contexto específico de 

MMORPGs. 

Para a autora, os aspectos intertextuais de um jogo como WoW – a presença 

de intertextos múltiplos e deliberadamente colocados – servem para encorajar um 

determinado tipo de profundidade e engajamento com o jogo, que se estende mas 
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também informa os tipos de tarefas que o jogo tem a oferecer aos jogadores, o mito, 

a fantasia e a realidade se encontram e se manifestam naquilo que fazemos e como 

agimos e interagimos com os outros no jogo. O WoW usa estruturas míticas para 

trazer coerência e características estilísticas para seu design total, sendo uma 

dessas estruturas a “missão épica do herói”, na qual várias forças trabalham para 

ajudar ou atrapalhar o herói jogador em rota de conseguir alcançar objetivos 

particulares. O WoW é uma extensão direta de eventos que ocorreram  nos jogos 

anteriores de warcraft e como resultado, há inúmeras referências intertextuais 

cruzadas, sendo comum para os jogadores entenderem os formatos de quests em 

termos tanto de narrativa quanto em termos mais funcionais e experimentais, não 

sendo um reduzido ao outro (Krzywinska, 2008). 

Há ainda a possibilidade de esses personagens aderirem a determinadas 

profissões, como por exemplo, ferreiros e artesãos, tudo em vista de uma maior 

imersão por parte do jogador, além da presença de uma economia própria do mundo 

online, na qual se observa a existência de um comércio de itens e equipamentos 

através de casas de leilões. 

Embora o WoW esteja enquadrado na categoria de MMORPGs que demandam 

uma mensalidade por parte da empresa desenvolvedora para ser jogado, há 

também servidores “alternativos” (ou os chamados servidores “piratas”) rodados sem 

autorização das empresas por terceiros, que funcionam com cópias vazadas 

ilegalmente do servidor original. Normalmente esses servidores não cobram 

nenhuma taxa dos seus usuários, mas são conhecidos pela baixa qualidade no que 

diz respeito à resolução de problemas do jogo (os chamados bugs); pelas 

constantes quedas do servidor - o que deixa os jogadores sem acesso ao mundo 

virtual; pela forte presença de hackers e pela baixa expectativa no tempo de 

existência (muitos servidores não chegam a passar mais de um ano online22, 

segundo a fala de alguns jogadores pesquisados).  

Ainda com todos os problemas apresentados, essa é a alternativa encontrada 

por boa parte dos jogadores do título que não podem ou não estão dispostos a 

                                                 
22

 Relatos colhidos junto aos jogadores mais frequentes sugerem que a instabilidade de servidores não-oficiais 
e sua baixa expectativa de continuidade estão diretamente ligados ao enorme trabalho necessário à 
manutenção desses servidores por parte dos seus administradores, os quais na maioria das vezes não 
conseguem ou não desejam se ocupar seriamente nos exercícios de programação necessários, além da 
impossibilidade de muitos desses administradores de manterem um servidor dedicado ao jogo, o que implica 
um serviço pago de hospedagem na internet. 
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pagar uma mensalidade de aproximadamente R$ 25 para jogá-lo, sendo esse 

também o caso do ambiente pesquisado, cujo servidor é brasileiro (atente-se ao fato 

de que não há, até o presente momento, servidores oficiais no Brasil) e conta com 

uma média de mais de cinco mil jogadores. 

De volta à lan house, e deparando-me com a tela inicial do jogo, percebi que 

para ter acesso àquele mundo virtual havia a necessidade de cadastrar uma conta 

no site do servidor, algo parecido com o cadastro necessário ao se fazer um email. 

Ali era necessário escolher um login e uma senha para a conta a ser criada e 

aguardar alguns minutos para sua validação. Francys, embora já possuísse uma 

conta no jogo, tratou de também fazer uma para que pudesse me ajudar na 

evolução inicial de meu avatar. Assim, dentro de alguns minutos estávamos na tela 

de criação de personagem, aquela na qual é possível ao jogador personalizar todos 

os atributos de seu avatar.  

São várias as características a serem escolhidas - itens como sexo, raça, cor 

da pele, cor e tipo de cabelos, presença ou ausência de adornos decorativos como 

brincos e piercings, além da classe do personagem e a facção à qual será filiado 

(horda ou aliança). Já nessa etapa inicial de construção de personagem podemos 

nos dar conta do nível de envolvimento que o jogo busca proporcionar, pois, uma 

vez que são várias as opções a serem escolhidas, gasta-se bastante tempo na 

tentativa de moldar o avatar ao gosto do jogador. O impacto causado no visual do 

personagem a cada mudança em um dos aspectos é algo que pode fazer com que 

os jogadores percam bastante tempo com experimentações para deixá-lo com a 

aparência desejável, muito embora esse tipo de impacto não tenha implicações 

diretas no que diz respeito à mecânica do jogo ou à socialização naquele espaço, 

em parte pela reduzida quantidade de opções quando comparado a outros 

MMORPGs que colocam essa como uma importante questão ligada à identidade do 

personagem. 

Resolvi criar um personagem da facção da horda, tendo em vista que era essa 

a facção a qual a maior parte dos jogadores da lan house pertencia, isso segundo a 

fala de Francys, que frequentava o local há bastante tempo. A escolha por uma das 

facções limita a possibilidade de escolha de raças para o avatar no jogo, assim, a 

que mais me chamou a atenção dentre as disponíveis foi a dos trolls, espécie de 

humanóide com poderes de regeneração.  
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Tendo passado alguns minutos modificando sua aparência era a hora de 

escolher sua classe (espécie de profissão que determina os poderes a serem 

utilizados), e aqui, a escolha foi feita também com um propósito, escolhi a classe dos 

xamãs, tipo de bruxo que se utiliza de magias tanto para atacar seus oponentes 

quanto para curar seus aliados, essa característica de cura torna os personagens 

que a possuem bastante requisitados para a formação de grupos, uma vez que são 

eles que garantem a sobrevivência dos demais, sendo fácil encontrar espaço dentro 

de grupos formados casualmente para cumprimento de certos objetivos ou mesmo 

em grupos de caráter mais permanente, conhecidos como guildas. Após cumprir 

essa etapa, só restava um último passo, a escolha de um nome, sendo que não é 

possível escolher nomes repetidos dentro de um mesmo servidor e para minha sorte 

o nome que tinha em mente estava disponível, assim “nasceu” Beduino. 

 
 Figura 4 – Beduino - Personagem virtual criado para o jogo na lan house. 

 

O local de início do avatar dentro do mundo virtual varia de acordo com a raça 

escolhida na criação de personagens, sendo que cada local inicial possui diversos 

NPCs (abreviação de Non Player Character - personagens que não são controlados 

por jogadores) que são responsáveis por atribuir missões (quests) a serem 

cumpridas pelos avatares em troca de pontos de experiência, ao se conseguir 

determinada quantidade desses pontos há a passagem para um nível superior de 

evolução, indo no servidor estudado, à época dessa pesquisa, do 1 ao 80. Um fato 

curioso que se coloca logo de início é que essas missões são normalmente ligadas a 
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elementos que buscam contar a história de cada raça e local em especial, sendo 

ligadas ao próprio universo histórico/mitológico do jogo com o intuito de envolver 

ainda mais os jogadores ao ambiente, no caso do xamã desenvolvido, por exemplo, 

as primeiras quests são voltadas à aquisição de suas primeiras magias, sendo 

exaltada nas falas dos NPCs a importância de sua existência no mundo como sendo 

um elo com o mundo espiritual. Observa-se, no entanto, que se trata de um jogo 

cuja linguagem básica utilizada é o inglês, assim, caso o jogador não tenha um bom 

conhecimento do idioma, é perfeitamente possível que ele passe todo o período de 

jogo completando missões e subindo de nível sem atentar a toda essa elaboração 

narrativa a respeito do universo em que se insere. 

Existe um sistema automático de tutorial para que o jogador possa se inteirar a 

respeito dos comandos a serem usados no jogo, assim, sempre que algum evento 

ocorre pela primeira vez com o avatar, surge uma janela explicativa mostrando o que 

se deve fazer. Novamente, pelo fato da linguagem nativa disponível ser em inglês, 

era de se esperar que esses tutoriais acabassem se colocando como algo sem 

muita serventia para usuários sem o conhecimento do idioma, porém, tratando-se 

especificamente do ambiente da lan house, acabamos por perceber que a 

linguagem do jogo não se coloca como um impedimento para o desenvolvimento 

dos personagens pelos jogadores, nem em relação aos comandos em si e nem no 

que se refere ao conhecimento dos elementos históricos/mitológicos já 

mencionados. Isso porque os jogadores mais experientes que frequentam o 

ambiente parecem estar sempre dispostos a dar dicas a respeito dos usos dos 

diversos comandos e frequentemente comentam a respeito da mitologia do mundo, 

além do que, o próprio sucesso alcançado pela plataforma fez com que surgissem 

diversos sites e fóruns voltados a discussões sobre o mundo virtual, personagens, 

etc, sendo bastante fácil aos jogadores iniciantes a aquisição de conhecimentos 

pontuais ou gerais em relação ao mundo virtual no qual se inserem. Um exemplo 

dessa aquisição de conhecimento pela experiência pôde ser notado por mim quando 

já no início do jogo Francys disse saber exatamente com quais NPCs eu deveria 

falar e o que eu deveria fazer para completar as quests iniciais, mesmo sem ter 

conhecimento da língua inglesa. 

Uma das possibilidades mais inovadoras em WoW é a maleabilidade de sua 

interface de usuário (UI, em inglês). Taylor (2008) lembra que a Blizzard construiu 

seu sistema de jogo para que jogadores pudessem mudar dramaticamente não 
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apenas sua aparência, mas de fato como ele é experienciado e jogado. Tais 

modificações na UI não são simplesmente cosméticas, mas podem prover 

funcionalidades no núcleo do jogo, alterando até mesmo sua própria natureza. Esse 

tipo de desenvolvimento nos compele, segundo a autora, à noção de comunidades 

produtivas de jogadores e às relações orgânicas entre sistema e participantes. 

A complexidade e grau de envolvimento com a plataforma é tanta que diversos 

usuários, normalmente aqueles com um maior conhecimento de linguagens de 

programação, passaram a desenvolver vários desses pequenos programas 

modificadores de UI a serem utilizados adicionalmente com o jogo principal, de 

forma a facilitar diversas tarefas para os jogadores em geral. Esses programas são 

conhecidos como ADDONS23 e são facilmente encontrados em sites espalhados 

pela internet. Dentre eles há um especialmente interessante para os iniciantes e que 

já se encontrava instalado nos computadores da lan house chamado “questhelper”. 

A funcionalidade desse addon é a de apontar automaticamente uma seta na direção 

dos objetivos das quests recebidas, fazendo com que mesmo os jogadores que não 

entendam o inglês possam rapidamente completar os objetivos, que por vezes 

demandam longas caminhadas ou a derrota de criaturas que se encontram em 

áreas distantes e não seriam facilmente encontradas caso o jogador não lesse as 

informações dadas pelo NPC que demandou o feito. Com a explicação do 

funcionamento desse addon por Francys, a tarefa de encontrar os objetivos das 

quests se tornou bastante fácil, principalmente quando a locomoção para áreas 

distantes no mundo virtual era necessária. 

Os passos iniciais foram dados e após alguns minutos já me encontrava 

bastante à vontade com os comandos e quests colocados para Beduino; o auxílio de 

Francys com seu personagem, o Gordan, era também de grande ajuda para o 

cumprimento das missões, principalmente quando essas demandavam o 

enfrentamento de MOBs (sigla utilizada para descrever qualquer NPC do jogo que 

por algum motivo venha a representar ameaças ao personagem, normalmente 

sendo ligada a criaturas que deve-se enfrentar em quests). Passadas algumas 

horas, o tempo alugado por nós se esgotou, fechamos o jogo e ficamos ainda uns 

minutos conversando sobre o WoW junto com Pablo, o irmão do dono do local. 

                                                 
23

 Interessante perceber que, assim como programadores de outros tantos softwares utilizados cotidianamente 
por usuários de computador, os programadores responsáveis pelas criações de ADDONS são notadamente 
desconhecidos do grande grupo de jogadores, por mais que suas criações sejam amplamente utilizadas no 
cotidiano dessas pessoas. 
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Falamos sobre a evolução dos personagens, trocando informações sobre melhores 

locais para evolução; melhores quests feitas no dia, aquelas das quais se obtinha 

uma maior recompensa em pontos de experiência com menos tempo para serem 

completadas e sobre os jogadores da lan house, os jogadores mais frequentes 

(Alex, Francys e Felipe) que possuíam personagens bastante fortes no jogo.  

 

2.3 Jogos Online e redes de Sociabilidade 

 

Uma vez que um dos principais motivos para o desenvolvimento do presente 

trabalho está na necessidade de se aprofundar os estudos a respeito dos usos das 

novas tecnologias da informática disponibilizadas aos usuários de lan houses sob 

um olhar não dirigido aos resultados de determinadas políticas de inclusão digital - 

sejam de natureza pública ou implementadas por atores institucionais com 

interesses particulares no tema - mas a partir da visão desses mesmos usuários, 

que exploram as novas oportunidades e apropriam-se das mais diversas formas das 

novas possibilidades de socialização, conhecimento e lazer, ao mesmo tempo em 

que se integram no fluxo cultural de um mundo globalizado, os apontamentos de 

Appadurai serão de grande valia para o entendimento dessas relações. 

Segundo Appadurai (1990), o problema central das interações globais atuais é 

a tensão entre a homogeneização e a heterogeneização cultural. A nova economia 

cultural global deve ser interpretada como uma ordem disjuntiva, complexa e 

superposta, que não pode ser interpretada em termos dos modelos de centro e 

periferia. Desse ponto de vista, o acesso a conhecimentos diversos, oriundos de 

uma noção globalizadora ou provindos de outros usuários que possuem 

experiências culturais distintas, mas estão conectados através da plataforma de jogo 

estudada, enriquece o repertório cultural dos frequentadores da lan house, sem que 

necessariamente funcione com uma via de mão única. As apropriações culturais 

obtidas nessa interação são modificadas pelo contexto local assim como expressões 

da cultura local (sobretudo as gírias no caso estudado) são constantemente 

lançadas nessa rede que conecta um fluxo constante de pessoas. 

Outra importante questão levantada pelo autor é aquela que leva em conta a 

enorme força da desterritorialização no mundo contemporâneo. Se as afirmações de 

Appadurai (1990) são ligadas diretamente ao relacionamento entre estados e 

nações, sendo os primeiros pensados enquanto organização política territorial e os 
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segundos enquanto um sentimento de pertença em relação a determinado grupo 

que não leva em conta necessariamente a geografia espacial, percebemos que no 

que diz respeito à plataforma de jogo estudada há também uma desvalorização 

referente à territorialização, sendo a unidade enquanto usuários de um mesmo jogo 

o carro chefe do relacionamento online entre os jogadores de qualquer localidade, 

mais do que o fechamento clássico de reconhecimento enquanto pessoas provindas 

de uma mesma região geográfica. 

Quando levamos em conta a interação dos jovens por meio da internet 

experienciada através do espaço da lan house, percebemos a necessidade de 

buscar uma análise e descrição daqueles processos sociais que envolvem conexões 

que transpassam os limites de grupos e categorias existentes naquele mesmo 

ambiente físico. Com efeito, é em Barnes (1987) que encontraremos uma ferramenta 

bastante útil para essa análise, qual seja a sua teoria das redes sociais. Para o 

autor, cada rede social é uma abstração em primeiro grau da realidade, contendo a 

maior parte possível da informação sobre a totalidade da vida social da comunidade 

à qual corresponde, sendo chamada, nesse aspecto, rede social total. 

Há também a possibilidade de se obter qualquer extração de uma rede social 

total, com base em algum critério que seja aplicável àquela, sendo esse extrato 

denominado rede social parcial. Podemos assim, selecionar partes da rede social 

para exame, com base na posição, na forma ou no conteúdo das relações sociais 

que por ela perpassam. Para o autor, uma maneira óbvia de se isolar uma posição 

ou localidade social na rede de forma a permitir um estudo mais detalhado, é tomar 

qualquer pessoa um Alfa e examinar a rede a partir do seu ponto de vista, tendo em 

mente que a rede é vista distintamente por cada um dos seus membros. É essa 

metodologia que leva em conta a as redes sociais parciais enquanto possuidoras de 

critérios aplicáveis às redes sociais totais que fundamenta nosso trabalho partindo 

de um ponto específico (jogadores de WoW na lan house estudada) para uma 

totalidade (redes de lazer, sociabilidade e conhecimento formadas pelos jovens 

frequentadores de lan houses). 

Ainda segundo Barnes (1987), as conexões interpessoais que surgem a partir 

da afiliação a um determinado grupo fazem parte da rede social total tanto quanto 

aquelas que vinculam pessoas de grupos diferentes. Por isso, uma análise da ação 

em termos de uma rede deve revelar, entre outras coisas, os limites e as estruturas 

internas dos grupos. No caso da plataforma estudada, as relações dos jogadores 
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formadas a partir da inserção no mundo virtual do WoW são parte integrante de suas 

redes sociais totais, uma vez que possibilitam o acesso ao lazer e conhecimento 

tanto quanto outras formas tradicionais de sociabilidade. 

Levando em conta todos os aspectos apresentados em relação às redes de 

sociabilidade e suas repercussões no cotidiano do grupo estudado, foi minha 

intenção mostrar como esse processo de integração mais amplo se constitui como 

um fator indispensável para uma boa caracterização dos processos de aquisição de 

conhecimentos obtidos a partir do acesso à plataforma de jogo estudada, 

proporcionando a seus usuários uma forma alternativa de ampliar seus horizontes 

cognitivos. 
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3. Juventude e “Juventudes”: Caracterizações e definições 

 

Passando da esfera teórica relativa ao universo social e cultural online para a 

esfera que trata do „offline‟ e tendo por base o campo da presente pesquisa, uma 

vez que as observações etnográficas deixaram claro o fato de se tratar de um 

ambiente frequentado majoritariamente por aqueles que são vistos como “jovens” 

pela sociedade de uma forma geral, houve a necessidade do aprofundamento em 

discussões acerca do conceito de juventude, inclusive para que se tornasse possível 

dar conta de situações como a de jogadores que não se enquadram na faixa-etária 

normalmente assim considerada. Portanto, torna-se indispensável a busca por uma 

teorização mais aprofundada a respeito do tema que versa sobre o que é ser jovem 

e suas implicações no campo estudado, o que tentaremos alcançar nas discussões 

que se seguem. 

 

3.1 A construção do conceito de jovem 

 

Com o passar do tempo, a frequência no ambiente da lan house me permitiu 

ter uma visão mais objetiva em relação seus usuários. Passar aquelas horas imerso 

num mundo virtual buscando evoluir um avatar certamente não me deixava à 

margem da percepção do meu entorno. A movimentação de entrada e saída de 

pessoas no local, bem como as conversas ao meu redor me faziam por vezes 

seguidas voltar minha atenção a algo naquele espaço físico. Uma das principais 

questões que logo se apresentaram para mim enquanto pesquisador foi justamente 

aquela que levava em consideração esse público frequentador do ambiente, já que 

quanto mais me fazia presente, mais percebia a passagem de crianças a 

adolescentes, mas também, e com certa frequência, a permanência de pessoas 

aparentemente mais velhas, acima da faixa dos vinte anos. 

Dentre as pessoas aparentemente mais velhas que mais chamaram a atenção 

no local e que frequentemente utilizavam o jogo estudado estava Weltson, mais 

conhecido pelos amigos pelo seu apelido - Nino; este se diferenciava da maior parte 

dos outros no que se refere à questão da faixa etária e algumas outras 

características. Embora fosse comum estar presente na lan house para jogar WoW, 

Nino aparentava ter aproximadamente 30 anos, era casado, tinha filhos, um 
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emprego como vigilante em uma rede de supermercados da cidade e sempre 

comentava que estava a estudar para tentar uma vaga em concursos no município.  

Por vezes era possível perceber conversas nas quais Nino falava de suas 

responsabilidades e de seus planos sobre estudos com os outros jogadores 

(normalmente usando-os como justificativa para não se sair tão bem dentro do 

universo do jogo em certas situações), o que parecia ser um assunto bem apreciado 

pelos demais jogadores24, que normalmente concordavam em relação a ser esse um 

bom caminho para se tentar na vida; isso ficou particularmente claro em uma dessas 

discussões na fala de outro jogador, Alex, que afirmou em tom de brincadeira: “O 

negócio é esse mesmo Nino, o cara tem que estudar pra ganhar dinheiro, comprar 

um PC com internet e não vir mais pra lan house encher o saco da galera que nem 

tu”.  Essa mesma afirmação de Alex em relação a Nino é marcada pela jocosidade 

definida por Radcliffe-Brown (1978) como um comportamento brincalhão e 

padronizado entre duas pessoas ou às vezes entre dois grupos, no qual uma das 

partes tem, por tradição, a permissão (ou mesmo a obrigação) para implicar com a 

outra e até ridicularizá-la, enquanto esta não deve se ofender, o que fornece aos 

indivíduos ou grupos um meio alternativo à agressão. Essas relações jocosas 

possuem uma função dentro dos grupos, qual seja “[...] manter uma relação contínua 

entre duas pessoas, ou dois grupos de hostilidade ou antagonismo aparente, mas 

artificial [...]”(RADCLIFFE-BROWN, 1978, p. 52), funcionando assim como uma 

estratégia para lidar com conflitos que poderiam tomar formas mais diretas e 

violentas naquele ambiente. 

Embora Nino esteja em uma situação de vida notavelmente distinta em relação 

a outros jogadores mais jovens (casado, com filhos, emprego, etc.) ainda assim é 

visto como um igual no ambiente que frequenta, não tendo sucesso em exercer, na 

prática, sobre os outros jogadores mais novos, uma imposição de respeito ou 

hierarquia baseada puramente em questões etárias. Seu próprio comportamento, no 

que diz respeito a brincadeiras e conversas naquele ambiente, reflete essa 

aceitação dos demais sem que a idade mais avançada interfira abertamente nas 

                                                 
24

 As conversas referentes a estudos do sistema público de ensino pareciam não ser um tema recorrente no 
local, embora alguns frequentadores inclusive ostentassem camisas de fardas de escolas próximas; no entanto, 
o tema a respeito de estudar para concursos públicos no próprio município, garantindo uma forma de obter 
certa segurança financeira estava relativamente presente. Talvez o fato de que nesse momento da pesquisa 
estivesse aberto um desses editais públicos para cargos e níveis diversos e pelas especulações de abertura de 
outros editais no município tal assunto tenha se mostrado tão presente. 
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relações no que se refere aos assuntos diretamente ligados ao jogo, sendo essa 

questão etária melhor percebida apenas em conversas nas quais se leva em 

consideração experiências vividas (não apenas, mas principalmente, nas temáticas 

a respeito de flertes e namoros, nas quais Nino parece sempre ter alguma dica para 

os mais novos), no demais, são comuns as brincadeiras, os apelidos e mesmo a 

discordância em alguns pontos de conversas por parte de outros jogadores quando 

Nino tenta se valer da idade enquanto argumento legitimador em relação a aspectos 

ligados ao jogo ou ao ambiente em específico de lazer que compartilha. 

Se situações como essas descritas nos demonstram como a faixa etária não 

determina necessariamente a inclusão de pessoas no grupo tido como “jovens” no 

ambiente observado, já que as próprias relações entre aqueles mais novos e os 

mais velhos no local se dão com base nas experiências vividas cotidianamente 

através dos espaços comuns (lan house e mundo online), ressaltando-se um clima 

de igualdade entre os frequentadores nesse aspecto ligado ao lúdico e ao lazer, e 

sendo a igualdade baseada no compartilhamento de símbolos ligados ao jogo, tenho 

o objetivo de desnaturalizar para o leitor a idéia comumente aceita de juventude 

ligada à cronologia de vida, mostrando que se trata de uma construção sociológica. 

Neste sentido, observo como são pertinentes as questões levantadas por 

Groppo (2000) que colocam a juventude como uma categoria social, uma 

representação sócio-cultural e uma situação social mais do que uma faixa etária ou 

“classe de idade” no sentido de limites etários estritos. Segundo Groppo (2000), 

aquilo que é categorizado como juventude não é um grupo coeso ou classe de fato; 

enquanto categoria social ela se torna uma representação sócio-cultural, assim 

como uma situação social daqueles que a compõem. É na verdade uma concepção, 

uma representação ou criação simbólica forjada por grupos sociais com o intuito de 

significar uma série de atitudes e comportamentos atribuídos a um determinado 

conjunto de pessoas que partilham essas características.  

Dessa forma, não se trata estipular limites etários pretensamente naturais e 

objetivos, mas de se referir a representações simbólicas e situações sociais, sendo 

que essa representação social, no ambiente da lan house e ainda no que se refere à 

plataforma de jogo estudada, está diretamente ligada às aquisições simbólicas 

referentes ao ambiente compartilhado, tanto físico quanto virtual. O uso de 

determinados termos no local, como a palavra noob - utilizada para definir pessoas 
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inexperientes e o conhecimento da narrativa histórico-mitológica do jogo são 

exemplos de representações simbólicas apreendidas pelos “jovens da lan house”. 

Segundo Groppo (2000), de uma forma geral, as definições de juventude 

passam por dois critérios principais: o etário e o sócio-cultural. O primeiro é definido 

de acordo com faixas de idade, estando essas sempre presentes como base prévia, 

expressas ou subjacentes, da definição, dificilmente chegando-se a outra definição 

real. Já o segundo acompanha as mudanças dos significados e vivências sociais da 

juventude permitindo que se entenda as próprias metamorfoses da modernidade em 

aspectos variados, como arte-cultura, lazer, relações cotidianas, política não-

institucional, etc. 

Essa segunda concepção nos permite pensar acerca da validade do 

enquadramento dos usuários da plataforma estudada na categoria de jovens apenas 

baseando-se na variedade etária quando tomada a totalidade daqueles que 

frequentam o ambiente pesquisado e, sobretudo, para além da lan house, uma vez 

que no mundo virtual, a ausência da interação face-a-face acaba, à primeira vista, 

por dissolver - ou pelo menos amenizar - as relações baseadas na categorização 

etária precisamente pelo intermédio dos avatares criados pelos jogadores, que 

acabam funcionando como um canal de comunicação que não leva em conta tal 

categorização. 

Uma situação observada na pesquisa que legitima essa última afirmação pôde 

ser percebida quando Francys, durante uma determinada ocasião na qual viu que o 

avatar de Nino estava sendo morto25 repetidamente por um inimigo especifico, levou 

seu próprio avatar ao local e exclamou: “Sai daí moleque, você não sabe de nada! 

Deixa de fazer besteira e olha como um homem de verdade faz as coisas direito!”; 

derrotando logo em seguida o oponente de seu colega.  

Ora, será que tal sentença seria anunciada tão imperativamente caso se 

tratasse de uma situação na qual estivessem sem o intermédio de um avatar em um 

mundo virtual compartilhado, mesmo se tratando de uma situação na qual o mais 

jovem tem um maior domínio do conhecimento do qual se utilizavam? Aqui, a própria 

noção de maturidade pareceu se inverter, não sendo a faixa etária o ponto 

referencial de legitimação de autoridade, mas o domínio de ferramentas de 

                                                 
25

 A morte dos personagens virtuais no jogo estudado não é algo permanente, ao morrer, a “alma” do 
personagem é transportada para o cemitério mais próximo do local de sua morte, podendo o jogador retornar 
ao seu corpo assim que chegar às proximidades do mesmo. 
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conhecimento e estratégias no mundo virtual do jogo em questão o fator que 

possibilitou a Francys se impor ao colega em ambos os ambientes (online e offline) 

ainda que Nino possuísse quase o dobro de sua idade. 

 

3.2 Lan house: lugar de jovens? 

 

Tendo a permanência no ambiente da lan house me permitido observar um 

fluxo constante de pessoas com faixas etárias variadas, embora em sua maioria 

sendo um público de adolescentes quando se tratando dos usuários da plataforma 

estudada, e ainda levando em consideração as colocações de juventude como uma 

construção sócio-cultural, voltei meu olhar mais especificamente para as relações de 

sociabilidade formadas pelos que ali costumavam se encontrar, uma vez que o 

compartilhamento de um ambiente comum (tanto online, no mundo virtual do WoW, 

quanto offline, no espaço da lan house) permitia a esses jogadores uma maior 

interação entre si. 

Pereira (2010), outra estudiosa também preocupada em entender as novas 

relações que se fazem presentes entre a juventude e a internet, chama a atenção 

para o ambiente da lan house como um ambiente propício à sociabilidade juvenil. Ao 

apresentar dados de uma pesquisa do comitê gestor da internet no Brasil (2008) a 

autora mostra como a falta de computador para as parcelas menos favorecidas 

economicamente se deve ao alto custo de aquisição desses equipamentos e para a 

aquisição do serviço de internet em suas residências, sendo os centros públicos de 

acesso pago (lan houses) os mais utilizados pela população brasileira para acesso à 

rede. Nesse ambiente, as novas tecnologias comunicacionais acabam por propiciar 

uma ampliação dos “contextos relacionais”, potencializando a participação dos 

jovens em grupos heterogêneos formados a partir do acesso ao mundo virtual e 

expandindo ainda mais o leque de experimentações identitárias, além de reforçar 

seus laços de amizade com os amigos locais. 

Nessa linha, chamou a atenção o fato de que mesmo sendo o WoW uma 

plataforma idealizada pelos seus criadores com vistas a um público jovem e 

adolescente, não é raro encontrar jogadores na esfera virtual com  idades próximas 

dos 30 anos de idade ou mais. Tais jogadores estão continuamente se comunicando 

com os demais naquele universo online e transmitindo através desse várias 

experiências vividas, ao mesmo tempo em que estão absorvendo novos 
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conhecimentos. Um bom exemplo disso foi encontrado em nossa pesquisa ao nos 

depararmos com o jogador Everaldo na esfera online.  

Everaldo é um velho conhecido de alguns jogadores da lan house uma vez que 

em anos passados havia colocado em sua residência no bairro vizinho, já parte da 

cidade de Natal, um serviço de vídeo games, semelhante à lan house, mas sem 

computadores e jogos online, tendo eu mesmo o conhecido nessa época. A exemplo 

de Nino, Everaldo também é casado, tem filhos e tem um emprego como policial na 

cidade de Natal, além de estar na casa dos 30 anos; mas o que o torna uma figura 

significativa para essa discussão na pesquisa é justamente sua presença frequente 

no jogo online estudado e suas relações com outros jogadores da lan house. É 

comum ver grupos formados por Francys e Nino nos quais Everaldo é presença 

quase que certa, mesmo não sendo um frequentador daquele local físico, os laços 

de amizade formados em outros tempos puderam, a partir da utilização da 

ferramenta do jogo, serem reforçados, fazendo com que colegas que não se viam 

frequentemente na esfera offline passassem a conviver quase que cotidianamente 

na esfera online. 

A heterogeneidade, também marca desse espaço de interação social online, é 

facilmente observada, sobretudo, nas discussões online entre os jogadores quando 

tratam de assuntos não referentes ao jogo. Nessas discussões, assuntos os mais 

diversos são comumente tratados, sendo as opiniões bastante variadas; um 

exemplo a ser dado é o de uma discussão referente a gostos musicais que 

aconteceu em uma de minhas visitas à lan house; na ocasião, Felipe havia falado de 

seu gosto por uma banda local de forró e que estava se preparando para ir a um de 

seus shows quando Nino afirmou que “aquilo não era música de verdade”, o que 

ocasionou uma discussão a respeito de estilos variados de música, levando inclusive 

a várias visitas ao site do youtube para que fossem visualizados vídeos de estilos 

musicais diferentes. 

Embora nenhum dos principais atores da discussão se tenha convencido do 

ponto de vista do outro a respeito de que seu estilo musical era o melhor, ambos 

tiveram um acréscimo referente ao conhecimento musical que o outro possuía ao 

tomar conhecimento, através do meio online, dos trabalhos musicais conhecidos 

pelo colega, conhecimento partilhado pelos demais jogadores que formavam o grupo 

online, uma vez que os links eram passados através do chat em comum para todos. 

Esse tipo de interação oferecida, através da qual pessoas se reúnem com um 
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objetivo comum (o jogo), mas que perpassa, a partir desse, por diversos outros 

tópicos, é um fator crucial para se perceber a pluralidade de pensamentos e 

interações entre pessoas de grupos e gostos tão heterogêneos quanto aqueles 

encontrados em qualquer sociedade que se possa estudar nos tradicionais espaços 

físicos de pesquisa. 

Ainda segundo Pereira (2010), grupos juvenis que utilizam a internet em suas 

atividades cotidianas e de lazer desenvolvem códigos singulares e habilidades 

cognitivas adaptadas às comunicações digitais, assim, a própria linguagem utilizada 

pelos jovens para se comunicarem através da internet tem suas especificidades, 

sendo resumida, entrecortada e oralizada. Esse aspecto pôde ser claramente 

percebido na interação dos jogadores entre si através das janelas de chat presentes 

na plataforma estudada, pois uma vez que há a necessidade de uma comunicação 

mais dinâmica no ambiente de jogo, o dispêndio de vários toques de teclas para a 

comunicação acaba se adaptando à necessidade de uma comunicação mais rápida, 

sendo substituído por códigos e sinais simplificados, ligados diretamente ao universo 

em que os jogadores estão inseridos. Além disso, esses jovens adquirem a 

habilidade de abrir e lidar com diversas janelas e programas simultaneamente numa 

mesma tela de computador, conseguindo realizar com bastante propriedade 

diversas ações ao mesmo tempo. 

Esse tipo de desenvoltura no que se refere ao domínio simultâneo de 

ferramentas e programas diversos, algo tão comumente percebido entre aqueles 

usuários presentes em minhas observações na Lan house do Paulo, parece ser 

bastante fácil quando observado à distância, no entanto, o processo de 

aprendizagem que permita tal nível de manipulação é bastante complicado, mesmo 

para aqueles que já têm certa familiaridade com os programas a serem utilizados. 

Minhas experiências pessoais em relação a esse procedimento foram bastante 

difíceis. 

As principais dificuldades para me adaptar a esse ritmo corrido de utilização 

simultânea de programas diversos não foram necessariamente ligadas ao 

conhecimento técnico dos programas mais comumente usados, mas sim à 

administração das informações passadas por cada um deles, principalmente em 

momentos nos quais o jogo demandava uma maior atenção em detrimento às outras 

plataformas, como o MSN ou o Skype, programas voltados à interação dos usuários 

através de janelas de texto ou voz. Ao mesmo tempo em que tinha de me esforçar 
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na evolução de meu avatar para poder ter acesso a locais diferenciados daquele 

universo virtual, era bombardeado por janelas de conversação e links que me 

direcionavam para outros assuntos, eram links de vídeos musicais; perfis em redes 

sociais de garotas que estavam a ficar com alguns dos meninos – os quais tratavam 

de mostrar suas parceiras aos demais com ares de satisfação; páginas de 

informações sobre novidades no universo do jogo em comum, lançamentos de itens 

voltados à tecnologia da informática, etc. 

A quantidade de informações era tão grande que por vezes tive de me abster 

de seguir determinadas discussões simplesmente por não conseguir acompanhar o 

ritmo, principalmente nos primeiros dias nessa rotina; no entanto, com o passar do 

tempo, esse tipo de manipulação foi se tornando cada vez mais familiar ao meu 

cotidiano naquele ambiente, até que sem perceber estava também bastante à 

vontade naquela forma de lhe dar com esse universo dinâmico da internet através 

de várias plataformas simultâneas, sendo necessário afirmar que foi apenas através 

de minha presença constante naquele espaço, e consequentemente, pelo incentivo 

dos outros jogadores que constantemente me faziam convites a participar de suas 

interações através de outras plataformas, que pude me apossar dessa forma 

dinâmica no que diz respeito à manipulação de programas diversos. 

Do mesmo modo, ao observar em sua pesquisa a utilização de outro jogo 

MMORPG (Tíbia Online) por parte dos usuários de uma lan house, Pereira (2010) 

constatou que o MMORPG gerava um ambiente de comunicação comum, não se 

referindo apenas à comunicação possível no chat interno do game, mas a todos os 

momentos em que os jovens trocavam idéias, fosse discutindo sobre o jogo, 

elaborando estratégias, descobrindo trapaças e como trapacear, formando alianças 

e desavenças ou partilhando objetivos. Esse ambiente exige uma sintonia coletiva, 

algo que enriquece a experiência das relações sociais presentes entre seus usuários 

e pode ser também encontrado na plataforma estudada, o WoW. 

 

3.3 Jovens “online”: Interações juvenis na era digital 

 

Ainda levando em conta as considerações a respeito da juventude, vemos no 

trabalho de Feixa (FEIXA, 2006) a grande importância de se estudar os impactos 

culturais causados pelas novas tecnologias no cotidiano das gerações mais jovens, 

já que segundo o autor, “desde que passaram a fazer uso da razão, estão rodeados 
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de instrumentos eletrônicos (de videogames a relógios digitais) que configuram suas 

visões sobre a vida e o mundo” (FEIXA, 2006, p. 86). A relevância de tal afirmação 

pôde ser facilmente observada já nas observações iniciais da presente pesquisa, 

uma vez que os jovens frequentadores da lan house estudada estão a todo 

momento em sintonia com outros usuários da internet, seja através de chats ou 

jogos, e a partir desses têm acesso a um universo de informações e conhecimentos  

que possivelmente não poderiam ser adquiridos caso fosse levado em conta apenas 

as relações sociais que possuem no espaço offline, como por exemplo, a apreensão 

de varias palavras do idioma inglês, bem como de conhecimentos informáticos 

específicos no que diz respeito diretamente à plataforma de jogo estudada. 

O fato dessa plataforma ser totalmente construída no idioma inglês gera uma 

certa familiaridade com aquela língua para os usuários estudados, já que tarefas 

recorrentes acabam por forçá-los em determinadas situações a buscarem traduções 

para várias palavras, incorporando-as ao seu repertorio de conhecimento. Caso 

interessante pôde ser notado numa fala de Francys, que ao informar a outro jogador 

a respeito do significado de um termo usado no jogo: “NPC, seu burro26! O nome é 

NPC, Non Player Character! Sabe falar inglês não é? Toda criança sabe!” Ao que 

obteve como resposta do colega a sentença: “Quero ver é esse seu inglês pra 

passar no vestibular”. Em entrevista, o usuário afirmou: 

“...é bom sempre quando jogar inglês ter pelo menos uma noção básica do 
inglês, e noção de jogo, porque algumas coisas eu desenrolei através da 
continuidade do jogo, de percepção de jogo, e algumas coisas devido a eu 
ter um básico de inglês eu consegui entender.” (Informação oral - 
Entrevista) 

 

A “geração @” é um termo interessante utilizado por Feixa (2006) para 

expressar as três tendências principais desse processo de inserção tecnológica no 

qual os jovens estão inseridos. É nessa geração que se pode perceber claramente 

as tendências do acesso universal, ainda que não seja necessariamente 

generalizado, a essas novas tecnologias de comunicação e informação; a erosão 

das fronteiras tradicionais entre os sexos e os gêneros já que através do espaço 

virtual a identidade de gênero pode ser ocultada e por fim, o processo de 

globalização cultural, que gera necessariamente novas formas de exclusão social 

                                                 
26

 Interessante notar que quanto maior a proximidade de relacionamento entre os membros frequentadores da 
lan house, mais comuns se tornam as brincadeiras, apelidos e insultos em tons de divertimento, parecendo 
serem esses proporcionais aos laços de amizade formados no local. 
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em escala planetária, uma vez que para fazer parte dessa “sociedade online” há a 

necessidade da utilização de computadores e do acesso à internet, algo que está 

longe da realidade da maior parte da população do planeta.  

Embora tais tendências – acesso universal, erosão de fronteiras tradicionais 

entre os sexos27 e globalização cultural – sejam certamente traços característicos 

percebidos na pesquisa realizada na lan house em questão, o ponto referente à 

exclusão social parece não se enquadrar aos frequentadores daquele ambiente, já 

que mesmo sem possuir computadores com acesso à internet em suas residências, 

estão cotidianamente conectados à internet através daquele espaço em comum, 

assim, o ambiente da lan house funcionaria, inclusive, como um local para a inclusão 

social digital dessas pessoas desprovidas dos meios necessários para o acesso - 

ainda que se trate de uma inclusão limitada pelo tempo de acesso locado - à rede 

mundial de computadores. 

Ainda segundo esse mesmo autor (FEIXA, 2006), entre as parcelas mais 

jovens da população, é possível observar que o poder de atração da internet, assim 

como também dos computadores de forma geral, liga-se diretamente às 

possibilidades lúdicas oferecidas. Assim sendo, quanto mais jovens, maior seria a 

tendência para a utilização lúdica de um aparelho como o computador e de um 

recurso como a internet.  Tal aspecto também é observado por Freitas (2009) em 

sua comunicação “Os jovens e os gadgets” e pôde ser visto, de forma empírica, no 

ambiente estudado, já que a maior parte dos usuários de jogos estariam 

enquadrados na categoria de jovens, quando tomada por base a faixa etária.  

Conforme o aumento da idade, tanto o computador quanto a internet vão 

adquirindo uma presença cotidiana mais diretamente ligada à necessidade de 

integrá-los como ferramentas de trabalho, embora não necessariamente seja 

deixado de lado o aspecto lúdico referenciado – o que explicaria a utilização da 

plataforma WoW por usuários de variadas faixas etárias a exemplo de Nino e 

Everaldo, jogadores constantes mas que se encontram em idades bem mais 

elevadas e responsabilidades diferentes da maioria dos outros jogadores 

                                                 
27

 Ainda que na lan house estudada os usuários do jogo em questão sejam exclusivamente do sexo masculino, 
há, no espaço online do WoW, diversos jogadores que afirmam pertencer ao sexo feminino, algumas vezes 
inclusive se prestando a linkar suas páginas de perfis em redes sociais na busca de atestar sua veracidade, 
sendo que esse fator (gênero) pareceu ser de pouca importância quando levado em conta a necessidade de se 
completar objetivos na plataforma, sendo a boa desenvoltura enquanto jogador o ponto essencial para a 
integração em grupos. 
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encontrados na referida lan house no que diz respeito a questões como moradia, 

relacionamento e emprego28.  

No caso da lan house, então, que representação ou situação social é essa? O 

que seria juventude naquele ambiente?  Tomando por base tanto as observações 

empíricas quanto as colocações de Feixa (2006) e Freitas (2009), pude perceber 

que caso o comportamento de determinado sujeito corresponda ao conjunto de 

padrões e representações sociais do que define um “jovem” nesse universo social, 

cuja principal característica está presente no uso mais lúdico das ferramentas 

disponibilizadas através da internet - e nesse caso, mais especificamente da 

plataforma de jogo estudada - tenha esse mesmo sujeito a idade que tiver, poderá, 

então, ser enquadrado na referida categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Embora as explorações iniciais não contem ainda com entrevistas diretas voltadas aos usuários pesquisados, 
as falas observadas no cotidiano da lan house apontam que o tipo ideal dos frequentadores é de jovens que 
moram com os pais, estão matriculados em escolas da rede pública de ensino, não possuem filhos e têm 
solteiro como seu estado civil. 
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4. Internet, Jogos Online e Conhecimento 

 

Tendo por base, sobretudo, as análises elaboradas a partir das observações 

do campo estudado, assim como também das próprias afirmações dos jogadores 

pesquisados através de entrevistas, em paralelo com os pensamentos de estudiosos 

que se debruçam sobre as temáticas da internet, jogos e conhecimento, serão 

trabalhadas, no presente capítulo, as questões referentes à internet e produção 

colaborativa no contexto do WoW; às quests e suas implicações no jogo; às viagens 

através do mundo virtual; às guildas e seu potencial socializador; às regras não 

escritas mas presentes na plataforma e aos grupos RAIDs e suas potencialidades. 

 

4.1 Introdução ao mundo dos jogos 

 

 Não seria possível falar a respeito de jogos online sem que antes se pudesse 

contar com uma breve contribuição por parte de autores que estudam o fenômeno 

dos jogos em geral. Para tanto, buscamos em Huizinga (2007) as bases para essa 

discussão. Para o autor, o jogo é mais antigo que a cultura, pois essa, mesmo em 

suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana, no jogo 

existe alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação daqueles envolvidos; todo jogo significa alguma coisa, 

tem um significado próprio. Seria legítimo, assim, considerar o jogo uma “totalidade”, 

no moderno sentido da palavra, e é como totalidade que deve-se procurar avaliá-lo e 

compreendê-lo, pois possui uma realidade autônoma. É possível encontrar o jogo na 

cultura, como um elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando-

a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase em que agora se 

encontra a sociedade. Em toda a parte encontra-se presente o jogo, como uma 

qualidade de ação bem determinada e distinta da vida “comum”, devendo ser visto 

como forma específica de atividade, como forma “significante”, como função social. 

 Segundo Huizinga (2007), o jogo não deve ser compreendido pela antítese 

entre sabedoria e loucura, ou ainda pelas que opõem a verdade e a falsidade, ou o 

bem e o mal. Embora seja uma atividade não-material, o jogo não desempenha uma 

função moral por si só, sendo impossível aplicar-lhe as noções de vício e virtude. É 

uma função da vida, não sendo, no entanto, passível de definição exata em termos 

lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve permanecer distinto de 
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todas as outras formas de pensamento através das quais exprimimos a estrutura da 

vida espiritual e social.  

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, pode-se 

considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e 

exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 

maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer lucro, 

praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem 

e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-

se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por 

meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2007), estando todas 

essas características apresentadas visivelmente presentes no World of Warcraft. 

 

4.2 Internet e Redes de Produção Colaborativa no Contexto do WoW 

 

 Ao iniciar as discussões a respeito do WoW como um espaço de produção 

que possibilita a formação de redes de produção e colaboração entre seus usuários, 

buscaremos primeiramente, a partir dos escritos de Sherry Turkle (1995), 

demonstrar como esses espaços virtuais estão intrinsecamente ligados às rotinas 

diárias de seus frequentadores mais assíduos. 

 Segundo Turkle (1995), O uso do termo “ciberespaço”, utilizado para 

descrever os mundos virtuais teve seu início na ficção científica, no entanto, para 

muitos de nós, o ciberespaço constitui agora uma parte das rotinas vivenciadas a 

cada dia. No ciberespaço nós podemos falar livremente, trocar idéias com outros 

internautas e assumir personae29 de nossa própria criação. Temos nesse espaço a 

oportunidade de construir novas formas de comunidade, comunidades virtuais, nas 

quais participamos em conjunto com pessoas de todo o mundo. Se for levada em 

conta a história da construção de identidade na cultura da simulação – aquela 

segundo a autora referente às construções de comunidades via computadores - 

pode-se perceber que experiências na internet figuram proeminentemente, mas 

essas experiências apenas podem ser entendidas como parte de um contexto 

cultural maior, sendo esse contexto a história da erosão dos limites entre o real e o 

virtual, o que é animado e o inanimado. 

                                                 
29

 Personae é utilizado pela autora como um termo referente às formulações identitárias produzidas e 
personificadas por usuários para interagirem no meio virtual. 
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 Essa visão apresentada por Turkle, que aproxima os mundos físico e virtual, é 

também compartilhada por Bastos (2009), o qual afirma que a relação entre os 

ambientes digitais e o mundo físico não pode ser entendida da maneira simplista 

como vem sendo feita, como se não houvesse uma interligação entre os dois. O 

próprio entendimento de ambos como separados não pode ser mais que um recurso 

didático, já que mundo e linguagem estão indissociavelmente trançados; assim as 

ações realizadas em um extremo terão certamente efeitos, em maior ou menor 

escala, no outro. 

Vê-se ainda na obra de Huizinga (2007), tratando-se mais especificamente do 

jogo, que este se apresenta a nós como um intervalo em nossa vida cotidiana. 

Todavia, em sua qualidade de distensão regularmente verificada, ele se torna um 

acompanhamento, um complemento e, em última análise, uma parte integrante da 

vida em geral. Ornamenta a vida, ampliando-a, e nessa medida torna-se uma 

necessidade tanto para o indivíduo, como função vital, quanto para a sociedade, 

devido ao sentido que encerra, à sua significação, a seu valor expressivo, a suas 

associações espirituais e sociais, em resumo, como função cultural. 

Quando se leva em conta mais especificamente os ambientes virtuais criados 

pelos MMORPGS, é possível ver através do trabalho de Azevedo (2009) que um dos 

estereótipos que sempre perseguiu os jogos eletrônicos é aquele de que eles 

supostamente privariam os jogadores, em especial crianças e adolescentes, os 

quais são comumente tidos como os maiores adeptos dessas práticas de jogo, do 

convívio social, dada a suposta capacidade dos games de introvertê-los e isolá-los 

da sociedade. No entanto, tendo como base os MMOGs30, é possível afirmar que tal 

pensamento é, no mínimo, equivocado (para não dizer reducionista), uma vez que a 

característica mais atraente do gênero é justamente seu potencial socializador. 

 Essas afirmações a respeito do potencial socializador do tipo de plataforma 

estudada puderam ser facilmente comprovadas durante as observações em meu 

campo de pesquisa, podendo ser melhor apreendidas através de uma  breve 

descrição de uma de minhas visitas ao local. Ao chegar em determinada tarde ao 

ambiente, tratei de me acomodar em frente à uma das máquinas e logo adentrava 

no mundo do Warcraft. Como já estava me acostumando, tratei também de acessar 

outras plataformas simultaneamente antes de retomar o processo de evolução de 

                                                 
30

 MMOGs é a sigla utilizada para se referir a Multiple Massive Online Games, jogos online para múltiplos 
jogadores de uma forma geral. 
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meu avatar. Foi justamente nessa simultaneidade de ações que aconteceu algo 

interessante. Por jogar o título em questão já ha algum tempo - muito embora não 

tivesse experiência com a facção agora em questão, a horda - era normal que 

tivesse algum contato com outros jogadores. Assim, ao me logar no programa de 

voz SKYPE, logo fui chamado por amigos que estavam também online. Eram 

Jonathan e Perseu, ambos moradores do mesmo bairro no qual eu residia, sendo 

que o primeiro era conhecido de longa data, tendo inclusive despendido várias horas 

no jogo de WoW junto a mim em tempos passados com nossos personagens 

pertencentes à facção da aliança; já o segundo, havia conhecido mais recentemente 

em um curso de informática e havia se integrado ao círculo de amigos residentes no 

bairro. 

 Passados alguns minutos de conversas aleatórias, basicamente envolvendo 

questões a respeito de informática, fui indagado sobre onde e o que estava fazendo 

naquele momento. Respondi que estava na lan house, realizando mais uma visita de 

pesquisa para minha dissertação - o que já havia comentado com os mesmos em 

conversas anteriores à pesquisa em si - e evoluindo meu personagem virtual, o 

Beduino. Os colegas acharam interessante e imediatamente afirmaram que iriam 

evoluir também seus personagens daquela facção em que eu estava inserido para 

podermos jogar juntos. Não demorou até que Jonathan e Perseu estivessem 

também logados no mundo do Warcraft e prontamente me escrevessem pelo canal 

de chat no próprio jogo31, pedindo que os adicionasse à lista de amigos de meu 

personagem32.  

 Embora não jogassem frequentemente com personagens da facção da horda, 

tanto Jonathan quanto Perseu já possuíam personagens pertencentes àquela, ainda 

que não possuíssem muitos níveis em suas evoluções, o que acabou se colocando 

como algo a favorecer nossa interação enquanto grupo. Por se encontrarem todos 

em níveis de evolução próximos, foi possível a constituição de um grupo formado por 
                                                 
31

 No Wolrd of Warcraft há um canal de chat permanente localizado na parte inferior esquerda da tela. As 
mensagens escritas possuem diferentes colorações em suas fontes que variam de acordo com o propósito a 
que se destinam as mensagens. Mensagens na cor branca são padrões, vistas por todos os outros jogadores 
nas proximidades; mensagens azuis são visualizadas apenas por jogadores participantes de um mesmo grupo; 
as verdes são visualizadas por todos os integrantes de uma mesma guilda; mensagens em rosa são destinadas a 
um jogador específico que esteja online, ainda que distante do personagem que a envia e as mensagens de cor 
laranja são visualizadas por jogadores participantes de um mesmo grupo raid, sendo que os comandos 
necessários à cada uma dessas ações são bastante simples e explicados em tutoriais no início do jogo. 
32

 É possível adicionar personagens de jogadores à lista de amigos conhecidos presente no próprio jogo, assim, 
sempre que aqueles personagens estiverem logados no mundo virtual, aparecerão no quadro de personagens 
online para que possam se comunicar. 
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nossos três personagens para a realização de quests em comum, assim, logo 

estávamos a compartilhar aventuras naquele mundo virtual enquanto 

conversávamos, ao mesmo tempo, assuntos diversos através do programa de voz 

SKYPE, sendo esta também uma ferramenta complementar bastante interessante 

para a interação no mundo virtual em que estávamos inseridos, uma vez que era 

possível dispensar o uso da janela de chat do jogo para a comunicação entre nosso 

grupo, poupando-nos bastante tempo que seria despendido na digitação de 

mensagens. 

 Prossegui com a evolução de Beduino, agora em conjunto com esses outros 

dois jogadores que poderia descrever como associados mais presentes do que os 

que havia encontrado até então. Embora já houvesse dispensado o convite para 

participar de uma guilda anteriormente, o que poderia me auxiliar em determinadas 

ocasiões (como por exemplo, a presença de um membro mais forte que pudesse me 

auxiliar em missões mais difíceis), podia contar agora com esses outros dois 

colegas, que também estavam motivados em evoluir seus personagens em conjunto 

com o meu próprio, o que se caracterizava, inclusive, de uma forma diferente de 

associação daquela que eu havia experimentado, na qual tão logo determinada 

quest que necessitasse da colaboração entre jogadores por ser mais difícil de ser 

completada por um único personagem fosse terminada, os jogadores formadores 

daquele grupo se evadiam, seguindo cada um com suas próprias missões.  

 

4.2.1 As Quests e suas Implicações no Jogo 

 

Interessante perceber o grande papel que têm as quests no jogo. Segundo 

Rettberg (2008), as quests presentes nos mais variados tipos de jogos podem ser 

definidas basicamente como tarefas que o jogador deve cumprir para determinados 

fins, sendo esta uma das formas pelas quais o jogo é estruturado em WoW. As 

partes básicas de uma quest não costumam variar: todas contêm um contratante – 

aquele responsável por designar a missão ao jogador, a história de fundo, objetivos 

e recompensas pelo seu cumprimento. O papel do jogador acaba, por conseguinte, 

se tornando igualmente bastante fixo: ele pode aceitar ou rejeitar uma quest, pode 

completá-la ou descartá-la em meio ao seu cumprimento. Essa sintaxe limitada 

significa que certos padrões aparecem no curso da progressão - os objetivos são 
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bastante variáveis, mas a maioria das quests contém os mesmo elementos básicos 

de viajar, matar inimigos, e coletar determinados itens.  

No WoW, as quests são direcionadas a localizações puramente geográficas, o 

desafio se encontra em encontrar o objeto requisitado e / ou matar determinados 

oponentes, não em resolver enigmas que envolvam o dispêndio de algum tempo 

para sua conclusão. Na prática, as quests no WoW seguem uma estrutura bastante 

rígida. São entidades bastante claras e discretas, são uma importante parte do 

mundo virtual, mas ao invés de o jogador tentar resolver uma única e grande missão 

(como é comum nas grandes narrativas de mitos e mesmo as presentes na indústria 

cinematográfica), ele escolhe entre um vasto número de missões bem pequenas que 

ao somarem-se acabam por dar conta de partes cada vez maiores da narrativa do 

mundo virtual em questão. Pragmaticamente, quests são geralmente meios para um 

fim. Um jogador tem que completá-las para poder ganhar acesso a uma nova área, 

nova habilidade ou item. Você completa quests para obter mais pontos de 

experiência e evoluir seu personagem de maneira mais rápida do que se apenas 

tentasse evoluir matando mobs aleatórios.  

 
Figura 5 - Evolução de personagem: cumprimento de quest. 

 

Um aspecto também interessante que pude perceber na dinâmica do universo 

do jogo é que ao se associar a outros jogadores em um mesmo grupo, os pontos de 

experiência necessários à evolução dos avatares - obtidos ao completar missões e 

derrotar inimigos - são divididos igualitariamente entre todos os jogadores que fazem 
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parte daquele grupo. Assim, ainda que se torne mais rápido completar missões que 

tenham como objetivo a derrota de oponentes, já que são mais facilmente 

derrotados pelo grupo, o processo de evolução individual dos avatares acaba por 

não se tornar assim tão mais rápido quanto se poderia imaginar, já que será 

necessário o cumprimento de diversas quests para que possam alcançar níveis 

superiores, o que acaba proporcionando a necessidade de se despender ainda mais 

tempo em companhia dos participantes daquela sociedade.  

No meio virtual, as associações rotineiras com outros jogadores para o 

cumprimento de quests no WoW se intensificavam conforme eu avançava os níveis 

de Beduino, o que fazia com que tarefas cada vez mais difíceis fossem demandadas 

para a continuação de sua evolução, assim, o auxílio de outros jogadores tornava-se 

cada vez mais comum. Em determinada ocasião, durante uma de minhas inserções 

no mundo do WoW, Perseu entrara com seu personagem, afirmando que estava 

alguns níveis à minha frente por ter passado várias horas jogando sozinho em casa, 

o que não seria interessante para que formássemos um grupo já que isso daria 

menos experiência ao meu avatar, mas que iria me auxiliar com as quests que eu 

necessitasse. Em seguida, perguntou se eu gostaria de ficar com alguns itens mais 

poderosos que ele havia conseguido com seu personagem, mas que não poderia 

usá-los, mandando-me os itens pelo sistema de correio do jogo momentos depois.  

A tarde prosseguiu no mesmo esquema de quests necessário à evolução de 

meu personagem, com Perseu ajudando-me quando necessário para a realização 

de alguma missão mais difícil. A novidade era que a área do jogo na qual nos 

encontrávamos mantinha próximos postos avançados de ambas as facções rivais do 

jogo, o que ocasionalmente fazia com que nos deparássemos com outros jogadores 

hostis, que normalmente estavam a tentar completar as mesmas quests, assim, 

foram vários os combates travados entre nós e outros jogadores, o que, 

diferentemente dos mobs controlados pelo programa de computador, adicionava o 

elemento da imprevisibilidade nos combates por não sabermos as ações que o 

desafiante iria tomar.33  

Por muitas das vezes fomos, inclusive, auxiliados por jogadores aleatórios mais 

fortes que estavam próximos ao local e nos ajudavam nas batalhas ao perceber os 

                                                 
33

 Cada tipo de inimigo específico no jogo apresenta características (magias, poderes e habilidades) pré-
determinadas, além de haver um “raio de ação” para cada um deles, cuja aproximação do limite faz com que os 
mesmos retornem ao seu centro, tornando relativamente fácil derrotá-los. 
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embates entre jogadores. Essas experiências foram essenciais para que eu pudesse 

perceber como as quests presentes no jogo, ainda que não sejam por si só tão 

interessantes no que diz respeito a um incentivo ao raciocínio lógico – uma vez que 

não compreendem enigmas a serem solucionados - contém um importante papel no 

que diz respeito ao incentivo à socialização e, em casos como o descrito acima, ao 

incremento das habilidades de jogo obtidas pelos jogadores através dos embates 

com outros jogadores rivais. 

 Ainda segundo Rettberg (2008), na prática, a maior parte dos jogadores não 

prestam atenção às narrativas das quests, de fato, com base em minhas 

experiências em campo, a maioria das quests não é resolvida ao se procurar na 

narrativa por pistas de como realizá-las, mas sim perguntando-se a outros jogadores 

como eles as completaram ou com a ajuda de addons como o quest helper. O autor 

também afirma que a repetição está presente no WoW desde o momento em que 

você cria seu personagem. A quantidade de opções fixas para criação de 

personagens fará com que mais cedo ou mais tarde você se depare com 

personagens semelhantes ou mesmo iguais ao seu, no entanto, ainda mais estranha 

é a repetição de eventos que de acordo com os termos narrativos do mundo ficcional 

deveriam ocorrer apenas uma vez, como a morte de determinados mobs, por 

exemplo. Isto acontece em todos os níveis do jogo.  

 Nada muda verdadeiramente na narrativa do mundo de Warcraft. Há, no 

entanto, uma qualidade de ritual nessas repetições - as repetições no WoW podem 

ser ligadas àqueles rituais que  têm estado presentes em nossas vidas há milênios: 

nascimento, envelhecimento, casamentos, aniversários, mortes, etc. são todas 

marcadas de maneira ritual. Estar presentes e tomar conhecimento dos rituais de 

nossos amigos e familiares nos prepara para nosso próprio curso de vida. Os rituais 

marcam os eventos mais importantes em nossas histórias; sendo assim, é possível 

se fazer uma analogia desses às quests no mundo de WoW, já que é possível 

perceber que muitos NPCs contratantes de quests concedem sinais visíveis de que 

os jogadores passaram por aquele “rito de passagem”. As recompensas usadas por 

um personagem dizem aos outros jogadores algo sobre a história do personagem, 

sua experiência e status adquiridos naquele mundo virtual (RETTBERG, 2008). 

Como afirma ainda Strauss (1999), as identidades implicam não apenas histórias 

pessoais, mas também histórias sociais, assim, as identidades virtuais de cada 
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jogador são marcadas por sinais de suas interações sociais no mundo do jogo. Os 

itens possuídos por cada avatar são prova de seus feitos passados. 

Ainda em respeito ao caráter estático da narrativa e suas relações com as 

quests, Krzywinska (2008) aponta que as missões fornecem experiência e itens que 

são importantes como um feedback para a geração de um sentimento prazeroso de 

progresso através do jogo; completar missões dão a sensação ao jogador de que 

estão desempenhando um papel na história do mundo, mas essa é no entanto uma 

forma de agencia “ilusória” já que é óbvio para qualquer jogador que eles podem 

aceitar as mesmas tarefas já completadas por outros anteriormente, em um ciclo 

infindável de repetições. 

Prova das discussões levantadas até esse ponto é que logo que me 

encontrava em uma paisagem totalmente diferente daquela na qual havia parado em 

momentos anteriores no mundo virtual, com novos inimigos e novos NPCs para 

auxiliar, e - visto que já havia apreendido as estratégias básicas de como evoluir 

(normalmente sendo necessário apenas a fala com algum NPC e o posterior 

cumprimento da missão dada por esse) - comecei a notar uma maior imersão nas 

quests que ia obtendo.  

 
 Figura 6 – Uso de magias em combate para cumprimento de quest. 

 

Muitas das missões diziam respeito a eventos ligados diretamente ao universo 

narrativo do jogo, como por exemplo, a retomada de locais que anteriormente 

pertenciam à facção da horda, da qual Beduino fazia parte, que haviam sido 
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tomados pela facção da aliança tempos atrás em eventos descritos no universo 

histórico/mitológico do jogo. Tudo isso fazia com que cada quest finalizada servisse 

como um “fio solto”, mas que normalmente desencadeava uma série de outras 

missões as quais o jogador deveria terminar caso quisesse saber o desfecho dos 

acontecimentos de uma forma geral, muito embora suas ações não tivessem um 

efeito permanente no jogo (por exemplo, ainda que um jogador recobrasse o 

controle do território citado anteriormente, qualquer outro jogador ainda poderia 

receber a mesma missão e os inimigos no local ainda estariam lá para serem 

derrotados pelo novo aventureiro). 

 

4.2.2 Viagens pelo Mundo Virtual 

 

 Como visto anteriormente, a divisão do mundo do WoW em várias áreas 

diferentes, cada uma contendo desafios proporcionais a diferentes níveis de 

evolução, acaba por funcionar como um mecanismo de restrição para locomoção de 

jogadores, uma vez que deve-se alcançar determinável nível antes de se prosseguir 

para diferentes zonas. Essas questões espaciais em relação ao mundo em questão 

são a principal preocupação do estudo feito por Aarseth (2008), que busca 

questionar que tipo de mundo é Azeroth; se é um lugar, que tipo de lugar ele é. Para 

o autor, a rica variedade de paisagens e referências culturais em Azeroth podem ser 

vistas como a prova de que a Blizzard foi muito bem sucedida em criar seu próprio 

mundo de Warcraft.  

 Os jogos de computadores tendem a incorporar uma coerência, um espaço 

acessível para se jogar, uma continuidade, uma área ou conjunto de áreas 

confiáveis para os jogadores explorarem, conquistarem e habitarem. Em relação a 

MMOGs como o WoW, a simulação das paisagens é certamente a mais significante 

mudança evolucionária quando se leva em consideração os antigos MUDs. Em 

Azeroth, um jogador é um convidado quase fantasma em uma paisagem indiferente 

a ele, um estranho em uma terra estranha. A Blizzard quietamente observou e 

destilou vinte anos de evolução de jogos e uniu paisagens aparentemente sem 

costuras em um todo, uma superfície contínua que, justamente por seu caráter 

contínuo e labiríntico, dá a impressão de ser bem maior do que realmente é 

(AARSETH, 2008). 
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 A presença de vários dispositivos de transporte e comunicação e a 

possibilidade de jogadores se teletransportarem para qualquer lugar – com a devida 

ajuda de determinadas magias e / ou itens - contribuem para uma fuga funcional do 

jogo que, precisamente por suas qualidades de não-mundo (a forma como limites 

climáticos do mundo são negados pela mecânica do jogo e a ausência de 

enfadonhas distâncias reais) oferece aos jogadores acesso quase instantâneo às 

suas atrações, muito parecido com parques de diversão, um local de diversões 

cuidadosamente planejado onde o improvável é aceito simplesmente por ser 

divertido e agradável. Em Azeroth, as distâncias surpreendentemente pequenas são 

um indicativo do fato de que este não é, de fato, um mundo ficcional completo 

quando comparado a outros mundos de fantasia - como a Terra Média formulada por 

J. R. R. Tolkien - mas antes um mundo de jogo ficcional e jogável, construído para 

fácil navegação. Azeroth é, sobretudo, sobre jogabilidade (AARSETH, 2008). 

 No que diz respeito a essas facilidades de transposição de determinadas 

áreas do jogo, pude obter um maior contato com tais elementos ao conseguir evoluir 

meu avatar à metade do nível máximo de evolução do jogo. Tendo alcançado o nível 

40, havia agora a possibilidade da aquisição de montarias próprias no mundo virtual 

que permitiriam uma locomoção mais veloz para qualquer local que eu desejasse, o 

que seria muito útil para a realização de missões que necessitassem a locomoção a 

locais mais remotos no mundo. Tratei então de conseguir algum dinheiro para 

adquirir uma dessas montarias, mas não recolhendo-o de corpos dos inimigos 

derrotados ou vendendo algum item na casa de leilões da facção, como é comum, 

mas sim pedindo a meu colega Francys, que estava sentado a duas cadeiras ao 

meu lado. Logo, recebia pelo sistema de correio do jogo algumas moedas de ouro34, 

mais do que suficientes para realizar a compra desejada para mim e também para 

meus colegas em evolução.  

                                                 
34

 A economia do jogo é baseada, como em muitos outros jogos, em moedas normalmente “forjadas” em ouro, 
prata e bronze. A aquisição dessas moedas pelos personagens pode ser bastante demorada uma vez que 
devem ser obtidas dos corpos de inimigos derrotados – o que normalmente rendem algumas moedas de prata 
ou cobre – ou pela venda de itens poderosos em um sistema de casas de leilões presentes no mundo virtual. 
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Figura 7 - Montarias para compra no jogo. 

 

 Algo interessante de se notar em relação a esse procedimento de migração 

entre áreas é que esse acaba se colocando como uma forma de exploração do 

próprio mundo virtual, uma vez que as zonas equivalentes aos níveis nos quais os 

personagens se encontram nem sempre estão adjacentes umas às outras, o que 

acaba por demandar jornadas que passam por várias localidades, proporcionando 

aos jogadores a visualização de cenários extremamente variáveis, que vão de 

desertos a florestas, sendo esse efeito visual de paisagens distintas, outro fator que 

chama bastante atenção para o jogo. 

Após mais alguns dias de jogo, e uma grande quantidade de níveis acima, 

quando meu personagem, assim como o de Perseu, colega com o qual formava 

grupo para evolução, já alcançara níveis suficientes para a migração a uma zona 

ainda mais desafiadora, prosseguimos para a nossa nova localização, mas não sem 

que antes pudéssemos adquirir novas montarias para nossos personagens, dessa 

vez, montarias capazes de voar, uma vez que nas novas localidades, alguns pontos 

só poderiam ser alcançados por quem possuísse tais criaturas. Novamente, o 

dinheiro virtual utilizado para o treinamento da habilidade de montar criaturas 

voadoras - e mesmo para a compra de nossas montarias - veio de meus vizinhos de 

tela na lan house. 
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 Figura 8 – Aquisição de montaria voadora para melhor locomoção pelo universo do jogo. 

 

 Ainda segundo Aarseth (2008), em jogos multiplayers, o espaço-tempo não 

pode ser individualmente flexível, mas é, de fato, objetivo e contínuo, os designers 

do mundo devem tentar criar um balanço entre as necessidades individuais e 

coletivas dos jogadores no qual a chave é o divertimento, não o realismo material ou 

geográfico. O mundo de warcraft, longe de ser modelado em mundos ficcionais ou 

mesmo no mundo real, é um lugar no qual diferentes tipos de pessoas vão para se 

divertir, para jogar juntas e se socializarem, vão para aproveitar o cenário e escapar 

da chatice e labuta do mundo físico no qual vivem. Em outras palavras, o design 

ideal para esses tipos de mundos é o de parques temáticos como Disney World ou 

Universal Studios, com “atrações de fácil acesso”. Este universo ficcional, no qual o 

jogo é baseado, já existe em forma de livros como Rise of the Horde (2006) de 

Chistie Golden, que conta as aventuras do herói Thrall – um dos grandes heróis da 

narrativa do jogo – no entanto, podemos visitar, explorar, lutar e nos divertir, 

movendo-nos de uma “atração” a outra enquanto esquecemos ou ignoramos tudo 

sobre o mundo ficcional base ou podemos deixar o mundo ficcional e lúdico se 

entrelaçarem. O jogo pode ser aproveitado sabendo-se ou não de sua história. 

 Levando em conta ainda as colocações de Bastos (2009), Azeroth tem mais 

em comum com espaços urbanos planejados do que com um mundo selvagem 

natural. É um jogo que explora um tipo de prazer não instrumental, pois concede ao 

jogador a oportunidade de fruir os ambientes que cria em parceria com e não contra 
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eles, como na maioria dos jogos. O jogador aqui mantém um certo grau de 

mobilidade, ainda que limitado por mecanismos de controle como zonas perigosas 

demais para personagens de baixos níveis.  

 

4.2.3 As Guildas e seu potencial socializador 

 

 Segundo Azevedo (2009), os MMOGs também podem ser definidos como 

espaços de geração e circulação de informações. Nesses ambientes, todos os 

jogadores compartilham e convivem em um mesmo espaço, sendo que suas ações 

afetam não somente a si próprios, mas também ao ambiente como um todo - quando 

não em relação aos mecanismos de jogo, pelo menos em relação às relações 

sociais que esses jogadores continuamente constroem com os outros. O próprio 

sistema de bate-papo (chat) é global, ou seja, todos lêem o que todos digitam, a não 

ser que se opte pelo sistema de mensagens privadas. Essa relação de sociabilidade 

é o principal elemento de atração das guildas formadas nos MMORPGs: jogadores 

donos de personagens distintos, mas com objetivos em comum, unem-se com a 

finalidade de cumprir missões especiais, de guerrear com outros clãs e tantas outras 

ações disponíveis para grupos em ambientes virtuais, consequentemente, acabam 

por socializarem-se em meio a esse mesmo contexto virtual, outra prova cabal, 

segundo o autor, de que a necessidade de o homem viver em sociedade também se 

reflete no ciberespaço. 

 As experiências vivenciadas durante a pesquisa de campo em relação aos 

laços criados pela inserção em uma guilda foram bastante interessantes, 

possibilitando a apreensão dessa visão socializadora. Era comum de vez em quando 

- normalmente após subir dois ou três níveis de experiência no jogo - a visita a uma 

das principais cidades da facção a que pertencia meu personagem a fim de adquirir 

novas habilidades (magias novas e mais fortes) e comprar itens mais poderosos 

possíveis de serem usados pelo avatar. Foi em uma dessas visitas que um dos 

colegas com quem falava pelo SKYPE me indagou se eu gostaria de me filiar a uma 

guilda, pois ele estava recebendo o convite de um outro jogador com o qual estava 

conversando em um dos pontos da cidade e aquele gostaria que eu também me 

filiasse.  

 Conversamos um pouco e decidimos que aceitaríamos o convite, o que 

poderia nos auxiliar em relação a algum conhecimento específico do jogo ou mesmo 
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para o cumprimento de alguma missão, já que estaríamos ligados a um grupo maior 

de jogadores. Em todo caso, se porventura não ficássemos satisfeitos com a filiação, 

poderíamos nos retirar daquele grupo maior. Assim, um por um fomos convidados a 

participar da guilda “Soldado do Reino do Kaos” que contava aproximadamente com 

390 membros35, sendo prontamente recebidos com as boas vindas de outros 

integrantes online através do canal de chat exclusivo das guildas. 

 Além dos canais de comunicação normalmente utilizados por mim até o 

momento (SKYPE para os companheiros de evolução e o canal comum de chat para 

jogadores que encontrava eventualmente pelo caminho) a utilização do canal da 

guilda tornou-se um interessante meio para visualizar a maior interação 

proporcionada por essa forma de associação no jogo. Com uma média de cento e 

setenta jogadores online pertencentes ao mesmo grupo, eram comuns conversas 

naquele canal sobre assuntos diversos - desde programações televisivas, passando 

por esportes e brincadeiras entre membros até a pedidos de ajuda para finalização 

de quests no jogo e chamadas de membros em nível máximo de evolução dispostos 

a montar grupos raid. 

 
Figura 9 – Conversas diversas no chat da guilda. 

 

                                                 
35

 Embora houvesse aproximadamente quatrocentos personagens integrantes da guilda esse número não 
representa necessariamente a quantidade de jogadores que dela fazem parte, uma vez que é possível que um 
mesmo jogador adicione vários de seus personagens ao grupo. A média de personagens online ao mesmo 
tempo é um fator mais relevante para a contagem de jogadores, o que nesse caso girava em torno de cento e 
setenta membros. 
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Para Azevedo (2009) as guildas virtuais, delimitadas pelos limites 

geográficos dos jogos eletrônicos, também podem ser encaradas como uma espécie 

de resgate de valores tais como companheirismo e equação de forças. Nesse 

sentido, a descrição de um fato ocorrido durante uma de minhas visitas à lan house 

pode ser utilizada para dar sustentação a essa afirmação. Em determinada tarde, 

após algum tempo de jogo, Jonathan, o colega com quem jogava, e eu nos 

deparamos com uma missão bastante difícil, a qual seria necessária a ajuda de mais 

jogadores para podermos realizá-la; tratava-se de uma quest que demandava a 

morte de um determinado monstro que ameaçava um posto avançado da facção à 

qual pertencíamos. Assim que aceitamos o desafio, tentamos nós dois derrotar o 

oponente repetidas vezes sem sucesso, até que chegamos à conclusão que a 

melhor saída para nosso problema seria pedir ajuda a algum membro mais poderoso 

da guilda que se disponibilizasse a nos auxiliar, já que não havia nas proximidades 

do local outros jogadores que estivessem necessitando cumprir a mesma tarefa e 

pudessem se juntar a nós. Assim, postei no canal de chat da guilda um pedido de 

ajuda para realizar aquela quest, informando o local e o inimigo a ser combatido. Em 

poucos segundos recebi uma postagem direta para meu personagem de um dos 

membros que se encontrava próximo ao local se prontificando a nos auxiliar. Dentro 

de alguns instantes o colega de guilda estava inserido em nosso grupo de ação, 

tornando bastante fácil a derrota de nosso oponente. Após o ocorrido, o mesmo 

perguntou se haveria ainda mais alguma coisa com a qual poderia nos ajudar e nós 

afirmamos que não; agradecemos também a ajuda prestada e o colega de guilda 

deixou nosso grupo continuando com suas ações anteriores. 

 Ora, levando em consideração o fato de que cada jogador possui suas 

próprias prioridades no que diz respeito às ações que realiza no mundo de Warcraft 

– sejam essas prioridades a evolução de personagens, a aquisição de melhores 

itens ou quaisquer outras que sejam possíveis – o fato de o jogador em questão ter 

vindo em auxílio de personagens menos evoluídos da guilda só pode ser explicado 

em termos da manutenção de valores de companheirismo e lealdade à própria 

guilda como um todo, sendo bem menos provável que esse mesmo jogador se 

desse ao trabalho de pausar, ainda que momentaneamente, suas atividades 

rotineiras para auxiliar jogadores desconhecidos – como fora o caso – mas que não 

pertencessem à mesma guilda que ele.  
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4.2.4 Encontros Inesperados: colaborações e regras não escritas 

 

Durante o processo de evolução de meu avatar, vários acontecimentos dignos 

de nota ocorreram naquele ambiente virtual no que diz respeito a interações com 

outros jogadores. Interações que na maioria das vezes eram formadas com vistas a 

uma ajuda mútua para a evolução de personagens. O mecanismo presente no jogo 

que faz com que haja vantagens em formar grupos com outros jogadores 

(possibilidade de se derrotar mobs poderosos e uma maior quantidade de oponentes 

com maior velocidade, por exemplo) pôde ser percebido como uma ferramenta 

significativa para incentivar as interações sociais. Isso tudo somado ao uso de outras 

plataformas paralelas que permitiram um incremento da experiência de jogo, como o 

uso do programa de voz SKYPE. 

Em determinada visita à lan house, loguei meu personagem no mundo virtual 

e também acessei minhas redes sociais e programa de chamada de voz – ações 

que a essa altura já se tornaram bastante comuns para mim, o que me fazia sentir 

confortável em estar conectado em tantas plataformas distintas ao mesmo tempo. 

Fui então rapidamente chamado para uma conferência de voz através do SKYPE 

por Jonathan, que estava me ajudando na evolução junto com seu personagem. Na 

conversa através do programa de voz, estava também presente Everaldo, pai de 

Jonathan, outro conhecido meu e jogador de WoW há bastante tempo, tendo 

participado comigo de várias guildas quando jogava com meu personagem da 

facção da aliança.  

Everaldo afirmou ter ouvido conversas a respeito de eu estar evoluindo um 

personagem da horda e resolveu acessar o jogo através de seu personagem dessa 

mesma facção a fim de formar novamente um grupo com conhecidos para jogar. 

Embora seu personagem estivesse já no nível máximo de evolução e com bons 

equipamentos, Everaldo afirmou que não estava tão interessado, pelo menos 

naquele momento, a participar de raids como os outros jogadores, mas sim em 

despender um pouco de tempo para relaxar enquanto jogava. 

Após algumas conversas sobre como andavam as coisas em relação ao 

estudo, trabalho e sobre outros amigos em comum, Everaldo sugeriu que meu 
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personagem e o de Jonathan seguissem com o seu para uma dungeon36 a fim de 

ganharmos mais experiência, explicando que basicamente deveríamos apenas 

segui-lo enquanto seu personagem derrotaria os inimigos, fazendo com que a 

experiência, ainda que diminuída pela presença de um personagem de maior nível 

no grupo fosse ganha rapidamente, tal a velocidade com a qual seu personagem 

derrotaria os inimigos por ser muito mais forte que eles. Seguimos então essa dica e 

conseguimos avançar alguns níveis rapidamente se comparássemos ao tempo que 

gastaríamos realizando as quests habituais. No entanto, em determinado ponto, já 

não conseguíamos ganhar tanta experiência quanto no início e resolvemos, 

Jonathan e eu, voltar a realizar missões enquanto Everaldo prosseguiu para a 

realização de raids com sua guilda.  

 
Figura 10 – Dungeon formada em conjunto com os avatares de Jonathan e seu pai, Everaldo. 

 

Ali, pôde-se perceber na fala de Everaldo outra função do WoW para os 

jogadores nele inseridos: mais do que apenas a busca por competição ou 

aprimoramento após alcançar o nível máximo permitido, há também a forte presença 

de um ideal lúdico, a busca pelo relaxamento proporcionado pela atividade que, 

                                                 
36

 Dungeons são locais especiais no universo do jogo estudado nos quais se encontram inimigos bem mais 
poderosos que os habitualmente encontrados naquele universo. Por serem mais poderosos, tornam necessária 
a presença de um pequeno grupo de jogadores para derrotá-los, o que garante também uma maior quantidade 
de experiência como recompensa para todos os integrantes do grupo. Nesses locais também é possível se 
encontrar chefes que dão como recompensa melhores itens ao serem derrotados, no entanto, diferentemente 
das raids, as dungeons permitem a participação de apenas 5 membros por vez e os chefes não são aqueles 
ligados à grande narrativa geral do universo histórico/mitológico do jogo. 
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como lembra Huizinga (2007) não constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas 

“horas de ócio”. 

Interessante notar no ambiente do jogo online estudado a existência de 

algumas “regras de boa convivência” entre jogadores de uma mesma facção, regras 

essas nem sempre escritas, mas que se colocam como práticas adotadas na própria 

vivência do mundo online. Um exemplo pode ser dado ao se observar uma cena 

ocorrida durante uma quest realizada em conjunto com um colega de jogo. Fui 

chamado em determinada tarde por Perseu através da janela de chat privado do 

WoW para que também entrasse no programa SKYPE a fim de podermos conversar 

enquanto evoluíamos nossos personagens. Abri o programa de voz e logo estava 

conectado com o colega que informara já estar me esperando enquanto matava 

alguns mobs para recolher itens mais poderosos e nos equipar melhor. Logo em 

seguida, Perseu tratou de guiar seu avatar até o local onde se encontrava o meu e 

passou a ele alguns equipamentos que havia conseguido, os quais eram melhores 

que aqueles que eu possuía, antes de prosseguirmos realizando quests em 

conjunto. 

 
Figura 11 – Auxílio de Perseu para evolução conjunta de personagens. 

 

Ao continuarmos nossa tarefa de evolução, Perseu e eu nos deparamos com 

uma missão na qual deveríamos derrotar um mob bastante poderoso, sendo 

necessária a colaboração de pelo menos dois jogadores para derrotá-lo, uma vez 

que o monstro em questão havia sido derrotado por outros jogadores há pouco 

tempo antes de nós chegarmos ao local, tivemos de esperar que aquele 
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reaparecesse, o que demoraria cerca de uns cinco minutos. Nesse meio tempo, 

ficamos andando pelos arredores do local enquanto conversávamos pelo SKYPE 

sobre os itens que receberíamos como recompensa pelo cumprimento da missão. 

Ao se passar o tempo necessário, a criatura reapareceu em seu local de 

permanência, mas antes que Perseu e eu pudéssemos atingi-la, percebemos que 

outros dois jogadores já haviam iniciado o combate com o monstro; não pudemos 

fazer nada a não ser esperar que aqueles terminassem de combatê-lo37. Ao notar 

que estávamos no local, um dos jogadores nos indagou pelo canal de chat se 

estaríamos esperando pela criatura que ele havia combatido, ao respondermos que 

sim, o jogador pediu desculpas por não ter esperado que completássemos antes a 

missão e se ofereceu para se juntar ao nosso grupo a fim de nos ajudar quando 

essa reaparecesse. Agradecemos a oferta, mas decidimos não aceitar seu convite e 

os dois seguiram seu caminho, novamente pedindo desculpas por terem “passado à 

nossa frente” na espera pelo oponente em questão. Esse episódio demonstrou que, 

embora regras de convivência e cordialidade não estejam explicitamente presentes 

no ambiente do jogo em questão, o uso dessas mesmas regras parece percorrer um 

caminho que vai do ambiente físico ao virtual, estando seu uso ligado diretamente 

ao jogador que controla um avatar no mundo de Warcraft. 

 

4.2.5 As RAIDs e suas Potencialidades 

 

Segundo Huizinga (2007), dizer que o jogo é a não-seriedade é diferente de 

dizer que o jogo não é sério - todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver 

inteiramente o jogador. Nunca há um contraste bem nítido entre ele e a seriedade, 

sendo a inferioridade do jogo sempre reduzida pela superioridade de sua seriedade. 

O jogo se torna a seriedade e a seriedade, o jogo. Quanto mais “difícil” é o jogo, 

maior a tensão entre os que dele participam ou os que a ele assistem. Tendo em 

vista esse pensamento, é possível voltar nossa atenção para a questão das raids38 

                                                 
37

 No caso de jogadores que não pertençam a um mesmo grupo combaterem um mesmo oponente, a 
experiência adquirida pela derrota desse oponente será obtida apenas pelo grupo ou jogador que tenha 
desferido o primeiro golpe. Esse mecanismo do jogo impede que jogadores obtenham vantagem por 
engajarem em combates que já estiverem sendo travados por outros apenas para receber a recompensa em 
experiência, sem nem mesmo de fato contribuir decisivamente para a derrota do oponente. 
38

 Raid é a nomenclatura usada para se referir aos grupos destinados ao combate dos principais chefes do 
mundo do jogo, normalmente ligados diretamente ao seu universo narrativo, sendo vistas como um dos 
principais atrativos do jogo após o alcance do nível máximo de personagens. 
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formadas por jogadores de WoW na lan house, tarefa rotineiramente executada sem 

que se observe um ar de desagrado por parte daqueles jogadores em sua  

repetitividade.  

Os jogadores da lan house estudada participavam cotidianamente em grupos 

raid com jogadores de suas guildas para combater os grandes chefes ao mesmo 

tempo em que se comunicavam com outros jogadores formadores daqueles grupos 

através do programa de voz SKYPE. Vez ou outra um deles se exaltava, 

normalmente ao observar algum erro por parte de outros jogadores mais desatentos 

em relação à estratégia de combate estabelecida ou por se surpreenderem com o 

bom desempenho de seus personagens durante os combates, mas sobretudo, após 

a queda dos inimigos que enfrentavam, pela expectativa dos itens que poderiam 

adquirir desses39. Para Huizinga (2007), a essência do lúdico está contida na frase 

“há alguma coisa em jogo”, sendo que esse “alguma coisa” não é o resultado 

material do jogo, mas o fato ideal de se ter acertado ou de o jogo ter sido ganho. O 

êxito dá ao jogador uma satisfação que dura mais ou menos tempo, conforme o caso 

e esse sentimento de prazer ou de satisfação aumenta com a presença de 

expectadores. Isso somado à idéia do mesmo autor de que, em todos os jogos, é 

muito importante que o jogador possa gabar-se a outros de seus êxitos, faz com que 

se possa perceber esses grupos raids formados como um canal para obtenção de 

status para os avatares no jogo – e consequentemente para o jogador que o 

controla, haja vista que os itens de raids recebidos como recompensa  pela morte 

dos chefes do jogo acabam sendo utilizados também como símbolos para que 

jogadores possam se gabar de seus feitos. 

Como observa Krzywinska (2008) cada vez que uma batalha nesses ambientes 

é travada isso é feito de uma forma levemente diferente, dependendo das classes e 

habilidades de um determinado grupo, assim, a constante repetição dessa tarefa é 

colocada em segundo plano, frente às experiências únicas obtidas em cada 

participação. Era grande a euforia na lan house por causa da derrota de um dos 

chefes em uma raid, especialmente nas vezes em que algum jogador dali havia 

conseguido ganhar um item raro que determinado chefe derrubara quando 

derrotado. Nesse clima de descontração as horas passavam rapidamente. Da 

                                                 
39

 Os chefes do jogo são os guardiões dos itens mais poderosos, disputadíssimos por todos os jogadores, sendo 
que cada um daqueles tem a possibilidade de “soltar” alguns determinados itens ao ser derrotado, itens que 
normalmente são disputados pelos jogadores participantes do grupo em uma espécie de loteria, na qual vence 
o que tirar o maior número. 
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mesma forma, as vezes em que se obtinha um wipe40, eram muitas as reclamações 

e o nervosismo demonstrado pelos jogadores. Em certa ocasião, muitas risadas 

eram ouvidas devido ao fato de o personagem de Nino ter morrido em uma raid na 

qual participava, os outros jogadores nas telas vizinhas aproveitavam para rir da 

explosão de raiva do companheiro que se exaltava ao reclamar que a culpa foi de 

algum dos heallers que não haviam dado suporte em curá-lo durante o combate, 

demonstrando a enorme tensão vivenciada através do jogo. Nino revidava os risos 

afirmando que era normal morrer por incompetência dos outros jogadores naquelas 

situações e que todos já haviam passado por isso, ao que os presentes prontamente 

concordaram e logo retornaram as atenções para as atividades em suas telas. 

As raids também puderam ser vistas como um interessante canal para 

manutenção de laços de amizade e companheirismo entre pessoas conhecidas. Em 

determinado dia, enquanto fazia quests rotineiras para evolução juntamente com 

Jonathan, Everaldo havia logado um de seus personagens, pertencente à facção da 

aliança e formara um grupo juntamente com Nino, que jogava em um computador ao 

meu lado, e Francys, o qual possuía também personagens daquela facção, partindo 

logo em seguida para tentar a formação de uma raid enquanto se comunicavam 

através do programa de voz no qual estávamos logados.  

Diferentemente de quando se tratava de uma raid formada apenas por 

integrantes de uma mesma guilda, ao formarem esses grupos tendo jogadores 

conhecidos como base, como era o caso, era comum que todos permanecessem em 

uma mesma sala de conferência no programa de voz, mesmo aqueles que não 

estavam presentes no grupo, como era meu caso e o de Jonathan. Assim a tarde se 

seguiu. Jonathan e eu ouvíamos as vozes dos colegas que participavam da raid e 

alertavam contra oponentes que não existiam nos locais onde nos encontrávamos, 

mas também conversas em relação a diversos outros assuntos, como a abertura de 

editais de concursos, garotas bonitas das proximidades do bairro, festas passadas 

ou que estavam para acontecer, lançamentos de jogos no mundo dos computadores 

e tantas outras que faziam o tempo voar enquanto se conversava. Era interessante 

notar a sociabilidade que se tinha a partir do uso daquela plataforma de jogo - 

sobretudo em conjunto com o canal alternativo de comunicação, o programa para 

chamadas de voz – já que em um mesmo local, o ambiente online, havia o contato 

                                                 
40

 Wipe é o termo utilizado para se referir ao fato de uma raid inteira ter sido derrotada ao enfrentar um chefe 
do jogo. 
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entre cinco colegas que tratavam de assuntos com a mesma naturalidade que 

demonstravam quando estavam em um contato face-a-face. 

Logo que alcancei o nível máximo, tratei de comprar melhores equipamentos e 

buscar uma vaga num dos grupos raid que minha guilda estava organizando. Era 

grande a movimentação no chat principal da guilda, muitos jogadores estavam 

online - eram cento e vinte e um no momento - e eram várias as chamadas para a 

participação em raids, assim como pedidos de ajuda para quests e conversas 

aleatórias. Assim, pouco tempo depois estava inserido em um grupo composto por 

vários membros da guilda e prosseguindo para um dos locais nos quais se 

encontravam alguns chefes do jogo que tentaríamos derrotar. O jogo nesse tipo de 

grupo é bastante interessante, visto que para que se consiga derrotar os chefes que 

enfrentam, cada jogador no grupo deve cumprir atentamente seu papel. 

Normalmente, há aqueles jogadores responsáveis por enfrentar diretamente os 

chefes (os chamados tanks) que chamam sua atenção para si enquanto outros 

jogadores responsáveis por causar vastos danos à vida dos chefes (os DPS) fazem 

seu trabalho. Por fim, há aqueles responsáveis pela manutenção da vida dos outros 

jogadores (os heallers) cuja tarefa é basicamente lançar magias de cura e 

regeneração de vida sobre seus aliados. 

Aos poucos os outros jogadores foram chegando ao campo de batalha, 

esperamos pacientemente até que todos estivessem reunidos e o líder do grupo 

passou algumas informações básicas pelo chat do grupo raid, basicamente avisando 

a respeito das magias que o chefe utilizaria e o que os jogadores deveriam fazem 

em cada situação. Após algumas palavras e preparação de todos os jogadores o 

líder ordenou que o tank iniciasse o combate, chamando a atenção do chefe (uma 

criatura gigantesca em comparação aos nossos personagens). Pouco tempo após 

chefe e jogador tank se digladiarem, foi a vez dos DPS começarem a utilizar seus 

ataques e magias enquanto os heallers cuidavam para que a vida de nenhum dos 

aliados fosse reduzida.  

Durante o combate, várias magias eram lançadas, fazendo com que se 

pudessem perceber vários sons diferentes e explosões de luzes coloridas ao passo 

em que gradativamente a barra que marcava a vida do chefe era diminuída. Por fim, 

a criatura tombou e o líder do grupo mostrou aos companheiros os itens que o chefe 

havia deixado cair, pedindo que todos os interessados em um determinado item 
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dessem o comando para disputa41. Aqueles que obtiveram os maiores resultados 

puderam escolher os itens que necessitavam, enquanto os demais tiveram de 

esperar outra oportunidade para que pudessem obter os itens, já que apenas é 

possível matar um mesmo chefe uma única vez a cada dia naquele servidor.  

 
Figura 12 – Grupo raid em batalha contra Chefe do jogo. 

 

Entre reclamações sobre a má sorte da rolagem dos números por parte de 

alguns e a alegria pela conquista dos itens do chefe por outros, o grupo foi se 

desfazendo, cada um procurando outra atividade, como por exemplo as arenas para 

duelar contra outros jogadores. Desse modo, pude perceber o grande interesse dos 

jogadores por raids, qual fosse o fato de que apenas nelas era possível a obtenção 

daqueles itens tão cobiçados por todos os jogadores, o que servia, inclusive, de 

motivação para se continuar participando desses grupos rotineiramente. Além do 

mais, questões como a importância do trabalho em equipe e do repasse de 

conhecimentos – visto através das informações dadas pelo chefe da raid sobre as 

ações a serem tomadas em cada caso – puderam ser claramente notadas através 

dessa experiência. 

 

 

                                                 
41

 O comando /roll é utilizado para se obter um número aleatório entre 1 e 100, esse número é mostrado na 
janela geral do chat do grupo de modo que cada um dos jogadores possa ver os números obtidos pelos demais. 
Em grupos raid, aquele que obtiver a maior pontuação na rolagem é o que normalmente irá receber o item em 
disputa. 
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5. Comunidade de lan house: Conhecimentos e práticas compartilhadas 

 

Pensando o espaço virtual da internet em conjunto com o espaço físico da lan 

house - e mais especificamente as questões referentes à sua utilização no tocante 

ao usufruto de ambientes de jogos online – buscarei ao longo desse capítulo 

aprofundar as discussões e análises a respeito desses dois ambientes (o físico e o 

virtual) e suas relações com a questão da aquisição e repasse de conhecimentos 

gerais, além daquelas relacionadas à formação de laços comunitários entre os 

usuários de uma mesma plataforma de jogo a partir do compartilhamento de um 

ambiente em comum. 

 

5.1 Jogos online: cognição, conhecimento e aprendizado 

Diversos são os conhecimentos adquiridos quando se tem acesso a uma 

ferramenta como a internet em geral e ainda mais especificamente, quando se está 

inserido em ambientes que incitam a busca por novas informações, como é o caso 

dos ambientes de jogos online. Mas da mesma forma, várias são as preocupações a 

respeito dos males advindos do uso dessa mesma ferramenta. Griswold & Wright 

(2004), lembram que enquanto tecnologia e como fenômeno cultural, a internet se 

moveu da camada “alta” para a “popular” da sociedade e depois se “massificou” com 

extraordinária velocidade durante os anos de 1990.  

A comparação com a televisão acabou sendo inevitável, criando uma 

preocupação de que a internet fosse exterminar o pouco de leitura que a televisão 

não destruíra. Basicamente, duas percepções do relacionamento entre leitura e uso 

da internet se tornaram comuns: uma sugere que por haver um limite de tempo e 

energia das pessoas, o tempo gasto em uma atividade seria tomado da outra; em 

contraste, a alternativa é que o tempo despendido em uma atividade aumenta o 

tempo despendido na outra. Essa visão, denominada pelos autores de more-more 

prediz que as pessoas que gastam muito tempo na internet também gastam muito 

tempo lendo. Portanto, usuários assíduos da internet irão apresentar as mesmas 

características que leitores assíduos; leitura e internet não competem por tempo, 

então usuários ávidos de internet não desfalcam a leitura da mesma forma como a 

televisão o faz. Pessoas que exibem o padrão more-more, lendo e usando muito a 

internet, são duplamente favorecidas. Eles possuem informação, conexões sociais e 

capital cultural, e eles sabem como conseguir mais quando precisam. Eles podem se 
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adaptar às circunstâncias com a flexibilidade daqueles confortáveis com uma mídia 

poderosa, seu mundo é rico em possibilidades (Griswold & Wright, 2004). 

Essa questão acima abordada acerca da relação entre uso da internet e 

usufruto da leitura pôde ser claramente percebida durante a etnografia realizada no 

ambiente da Lan house do Paulo em inúmeras ocasiões nas quais pude observar 

vários dos jogadores que mais frequentavam o local despendendo bastante tempo 

com leituras em sites e fóruns de notícias sobre jogos eletrônicos de forma geral e, 

principalmente, naqueles que tratavam a respeito do World of Warcraft em 

específico. Ainda segundo os mesmos autores, pesquisas que exploram como a 

internet se adéqua a atividades pré-existentes geralmente concluem que a internet 

complementa e suporta práticas offline mais do que as desfalcam, minam ou 

competem com elas. 

Ao estar presente no ambiente da lan house era rotineiro observar diversas 

formas de apreensão e repasse de conhecimentos diversos, sobretudo, aqueles 

ligados diretamente ao universo computacional. Em certa ocasião, percebo a 

chegada de Felipe – um dentre os que mais se faziam presentes no local – que, 

após cumprimentar os conhecidos, fica um tempo à espera da liberação de uma das 

máquinas para poder se conectar. Nesse meio tempo, começa uma conversa com 

um dos usuários em uma das máquinas, falando sobre jogos de uma forma geral 

(lançamentos de novos títulos para computadores, antigos jogos que fizeram 

sucesso e novos equipamentos de hardware que melhoram os computadores para a 

utilização de jogos).  

Fiquei atento a essas discussões, percebendo a vasta quantidade de 

informações que eram rapidamente passadas em uma mesma conversa, 

informações que certamente tomaria muito mais tempo para serem adquiridas caso 

algum interessado viesse a procurá-las através de outras fontes, sobretudo, aquelas 

informações tidas como mais técnicas a respeito de informática. 

Em entrevista, o jogador afirmou, no que diz respeito ao conhecimento 

adquirido ali, que: 

“Sobre o jogo muitas coisas e sobre computação aprendi muita coisa 
porque, apesar de eu ter o básico de computação eu já não sabia muitas 
coisas e muitas dicas de computador, de como mexer, de como limpar, eu 
aprendi devido à lan house. Porque muitas coisas eu não sabia acessar 
ainda e muitas coisas eu aprendi lá. Hoje em dia eu manuseio um 
computador como se fosse um brinquedo pra mim.” (Informação verbal - 
Entrevista). 

 



80 

 

5.1.1 Conhecimento pelo Meio Virtual 

 

A cada vez que adentrava ao mundo de Warcraft a partir do meu campo de 

estudo, automaticamente aproveitava para treinar as habilidades que começara a 

adquirir após me integrar ao ambiente da lan house, utilizando ao mesmo tempo 

várias plataformas sociais, checando emails, conversando com amigos em janelas 

no MSN e jogando o próprio World of Warcraft, práticas adquiridas devido à 

convivência com aquele grupo de jogadores em específico. Além da clara apreensão 

dessa prática de múltipla conexão a plataformas, era comum o acúmulo de 

conhecimentos ligados ao universo de jogo estudado, principalmente, no meu caso 

de inexperiência com os rumos a serem tomados, no que diz respeito a formas de 

evolução de personagem.  

Ao adentrar o mundo virtual em uma de minhas visitas rotineiras, fui logo 

indagado pelos colegas que se faziam presentes na lan house acerca do por que 

estar ainda em uma zona de baixa experiência. Como visto anteriormente, a 

geografia do mundo virtual é dividida em três continentes principais, cada um com 

várias áreas menores, como se fossem diferentes países, sendo que cada área 

apresenta um nível próprio de dificuldade (quests mais difíceis, mobs mais 

poderosos, etc.), assim, ainda que não haja uma proibição de movimentação que 

restrinja o acesso direto de personagens de baixo nível a áreas mais difíceis, o fato 

dele poder ser morto facilmente por qualquer criatura que o encontre é um fator 

bastante sério a ser considerado ao entrar em novos territórios. No meu caso, 

segundo os outros jogadores, eu já deveria ter migrado para uma área mais distante 

daquela, que ofereceria maiores perigos mas também maiores recompensas em 

experiência. Seguindo o conselho de meus visinhos de tela, parti com Beduino em 

direção a outras terras, na busca de maiores desafios que me permitissem evoluí-lo 

mais rapidamente, o que de fato se mostrou bastante proveitoso. 

Da mesma forma, quando algumas tentativas de completar quests eram 

constantemente frustradas pela existência de vários bugs42 no servidor, o que me 

fazia perder bastante tempo na tentativa de realizar objetivos que estavam fora de 

alcance em decorrência desse tipo de erro de programação, comecei a ser 

                                                 
42

 Bugs são erros de programação que impedem a realização correta de determinadas ações de programas. No 
caso da plataforma estudada, os bugs são muitas vezes responsáveis pelo impedimento da concretização de 
tarefas necessárias a acontecimentos importantes, como por exemplo, a indisponibilidade de itens ou 
inexistência de mobs necessários para a realização de quests. 
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prontamente alertado pelos companheiros de quais áreas e quests do mundo 

estavam com esse tipo de erro e, consequentemente, tive meu trabalho reduzido por 

não aceitar missões impossíveis de serem cumpridas. 

Outro ponto interessante no decorrer do tempo em que jogava era observar as 

conversas que ocorriam entre os membros da guilda da qual agora fazia parte. 

Embora a maior parte das conversas naquele canal de chat fosse em relação à 

convocação de membros interessados na formação de algum grupo raid, à 

jogadores que necessitavam de alguma ajudar para completar missões ou mesmo 

em relação a dúvidas a respeito de diferentes assuntos do jogo por parte de alguns 

membros menos experientes, muitas das conversas eram tidas a respeito de 

assuntos totalmente aleatórios, normalmente vindas de jogadores que não estavam 

a realizar ações que exigiam maior concentração no jogo, tais como combates em 

grupos raid e lutas em arenas. Eram discutidos assuntos sobre o campeonato 

brasileiro de futebol, filmes de sucesso que estavam em cartaz no cinema, seriados 

de televisão, notícias mais presentes nos jornais e tantos outros.  

Para um observador completamente desinformado a respeito de determinado 

assunto, bastava realizar um breve questionamento a respeito do mesmo e 

rapidamente surgiam diversos comentários e opiniões a esse respeito, suficientes 

para que o interessado pudesse se informar razoavelmente a sobre do tema.Vez por 

outra algum assunto interessante surgia, fazendo com que meus colegas de grupo 

se sentissem impulsionados a dar suas opiniões a respeito da conversa no próprio 

canal da guilda, ou, como na maioria das vezes, em nossas conversas de voz pelo 

programa SKYPE. Era comum também ocorrerem algumas discussões entre 

membros mais “esquentados”, que perdiam a paciência facilmente frente a algum 

argumento bem ou mal fundamentado postado por outros, o que muitas vezes 

acabava ocasionando vários xingamentos entre aqueles, mas, de forma geral, o 

assunto era logo esquecido em prol de outro mais interessante ou mais imediato, 

como convites para a formação de grupos raid da guilda, e assim seguiam-se as 

conversas daquele canal. 

Há ainda aquelas questões relacionadas aos “macetes”, apreendidos na 

experiência prática pelos jogadores e passados aos outros através das conversas no 

ambiente da lan house. Como lembra Bastos (2009), os jogos de MMORPG 

requerem um tipo de aprendizagem que não se dá de uma só vez, mas sim ao se 

jogar e redefinir estratégias nesse ambiente de jogo. No espaço da lan house, como 
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aponta a autora, o “ensinamento” é normalmente passado de alguém que tenha 

mais experiência em determinadas questões, sendo esse papel tomado 

alternadamente entre múltiplos jogadores.  

Um exemplo claro pôde ser observado por mim quando certa vez, enquanto 

realizava as tarefas que havia iniciado em minha visita anterior, percebi a chegada 

de Alex ao recinto, o qual após cumprimentar a mim e ao administrador, foi para uma 

das telas disponíveis, também se logando ao World of Warcraft e entrando em 

seguida no programa de voz SKYPE. Alex começou então a se comunicar com um 

amigo que jogava em outro local e os dois partiram com seus avatares em conjunto 

para mais uma das opções que o jogo de WoW oferece, as arenas, locais onde os 

jogadores se enfrentam em times como gladiadores e somam pontos para a compra 

de equipamentos melhores conforme ganham as lutas.  

Entre uma e outra partida, Alex me mostrava um esquema que tinha para 

ganhar pontos rapidamente, o que consistia em utilizar duas contas diferentes e 

colocar seus próprios personagens uns contra os outros em conjunto com outros 

dois personagens do amigo com quem conversava, assim, sempre ganhava pontos 

para o personagem com o qual queria apenas deixando seus “oponentes” imóveis 

durante a batalha, prática comum segundo ele para se conseguir pontos facilmente. 

Tendo em vista as discussões até aqui citadas, podemos inferir como corretas as 

afirmações de Bastos (2009) quando afirma que não é possível sustentar que os 

games fazem mal à saúde sem reconhecer que eles também podem causar 

benefícios, sendo o acréscimo de conhecimento, por exemplo, um dos, senão o 

maior, dentre os possíveis benefícios trazidos por aquela prática. 

Há ainda a questão de conhecimentos linguísticos apreendidos e já 

mencionados anteriormente no presente trabalho. O fato da própria plataforma de 

jogo ter sua database baseada na língua inglesa faz com que termos e expressões 

dessa língua se tornem comuns no ambiente e passem a incorporar o vocabulário 

corrente - palavras como noob, mob, quest, character, level, dentre tantas outras são 

continuamente utilizadas pelos jogadores que frequentam o local para jogar o WoW - 

além do que, esse fator proporciona um incremento do interesse dos jogadores pelo 

aprendizado de diversas palavras por intermédio das quests usualmente 

completadas, já que muitos dos jogadores buscam fazer a associação de elementos 

do jogo e o significado da palavra grafada. 
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5.1.2 Conhecimento Prático Computacional 

 

 “Porcaria de lag!” – Era essa minha expressão de desagrado ao constatar a 

imensa demora de tempo entre um comando dado por mim e sua execução pelo 

meu avatar no jogo. O problema parecia estar acontecendo apenas na máquina em 

que me encontrava. Desde minha chegada na lan house naquela tarde, na qual 

estavam presentes Alex, Francys e Felipe jogando WoW, pude perceber que o 

problema de atraso nos comandos dados estava bem maior do que o que 

rotineiramente acontecia, a demora era tão longa que impossibilitava até mesmo a 

movimentação correta do personagem. 

Ao passar algum tempo tentando, sem sucesso, observar o que havia de 

errado na conexão, resolvi pedir ajuda a meus colegas nas máquinas próximas. 

Logo, Francys e Alex estavam ao meu lado, abrindo pastas e verificando algumas 

opções no jogo. Depois de tentarem algumas opções que não resultaram em 

melhoras efetivas na jogabilidade, passaram a considerar outras possibilidades. Alex 

explicou que todas as informações modificadas pelos jogadores em relação a 

preferências de seus personagens (customização de botões, mudanças nas 

imagens apresentadas na tela de jogo e coisas do tipo) ficavam armazenadas em 

uma pasta no diretório central onde o jogo está instalado em cada computador para 

que o servidor do jogo pudesse acessá-las a cada vez que os jogadores se 

conectassem, no entanto, algumas vezes acontecia de essa pasta sofrer algum tipo 

de bug ocasionando um mau funcionamento nas informações mandadas ao 

servidor, o que por sua vez fazia com que o sistema do jogo ficasse em uma espécie 

de pane devido aos erros de envio de informações. 

Após essa pequena aula a respeito do funcionamento do sistema do jogo, Alex 

pediu que Pablo, o qual estava na recepção da lan house, liberasse seu acesso ao 

diretório central do jogo - normalmente acessível apenas pelo computador da 

administração – para que pudesse resolver meu problema. Uma vez permitido o 

acesso, Alex apagou os dados contidos na pasta que havia mencionado, o que fez 

com que as configurações da minha conta de personagem fossem reiniciadas. 

Assim, ao logar novamente meu avatar no mundo virtual, o problema experienciado 

anteriormente havia sido resolvido e pude retomar minhas atividades enquanto Alex 

afirmava: “agora já sabe, se der problema de novo quando eu não tiver aqui é só 

fazer isso”. 
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Esse episódio foi essencial para perceber como se dá a transmissão de 

conhecimentos de ordem mais técnica no ambiente da lan house. Na ocasião, pude 

receber uma verdadeira aula de informática que, ao contrário das formas mais 

convencionais de repasse de conhecimento – via a regra professor / aluno, vinha de 

um usuário que estava cotidianamente presente naquele ambiente e repassou seu 

conhecimento de maneira empírica, relegando a segundo plano as preocupações 

com questões teóricas anteriores às práticas que observamos nos sistemas 

ortodoxos de ensino. 

 

5.1.3 Conhecimento Ampliado no Espaço da Lan house 

 

 Segundo Strauss (1999), os grupos são constituídos de indivíduos que, no 

final das contas, trazem consigo, para sua participação em atividades cooperativas, 

um corpo de símbolos derivados de suas filiações a outros grupos. Assim, existe 

dentro de todo grupo uma divergência de conceitos (sejam importados ou 

desenvolvidos internamente), há uma frequente, para não dizer contínua, formação 

e dissolução de coalizões, de grupos de dissidência e de outros subagrupamentos. 

Assim, Strauss utiliza a expressão “afiliação múltipla de grupo” para descrever o fato 

manifesto de que cada um de nós faz parte ao mesmo tempo de muitos grupos, 

contribuindo para o incremento do conhecimento e cognição de cada um através 

daqueles obtidos dos outros. 

 Foi possível perceber manifestações empíricas dessa discussão no ambiente 

estudado quando, por exemplo, aproveitei o tempo de espera por um computador 

livre, em determinado dia, para me aproximar dos rapazes que jogavam e me 

entrosar na conversa. O assunto na ocasião era sobre concursos públicos; Nino 

afirmava estar estudando para concursos públicos já que imaginava serem esses os 

únicos empregos pelos quais ainda valia a pena que se despendesse tempo para se 

preparar. A estabilidade alcançada com a aprovação seria o fator mais importante, já 

que em outros empregos, na área particular, os empregadores eram dispensados 

facilmente conforme o “movimento do mercado estivesse baixo”. Alex e Felipe 

concordavam com os argumentos colocados pelo colega e diziam também pensar 

em fazer esse tipo de concurso quando tivessem a oportunidade. 

 Naquele clima de descontração, percebi que um dos outros dois usuários que 

não estavam jogando, mas basicamente acessando redes sociais, estava a assistir 
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um vídeoclip musical de uma conhecida banda de forró no site do YOUTUBE. Como 

é comum em várias das bandas mais famosas desse estilo de música, o grupo 

contava com a presença de várias bailarinas em sua performance de palco, todas 

muito bem preparadas fisicamente. Ao comentar a respeito do vídeo o assunto logo 

mudou para esta questão; Nino começara a falar da beleza das dançarinas e 

relembrar os tempos de solteiro, quando era livre pra namorar várias garotas; Alex e 

Felipe também mencionavam as várias meninas no bairro que seriam “dignas de se 

olhar” pela beleza que possuíam. O assunto prosseguiu ainda em um tom que 

muitos diriam ser machista ou vulgar, mas que era algo normalmente percebido no 

universo masculino jovem no qual estava inserido (sobretudo na ausência de 

pessoas do sexo oposto no mesmo ambiente, como era o caso nessa situação). 

 Após o ocorrido, o assunto passara para o estilo musical do qual o vídeo 

tratava. Felipe comentou algo em relação a estar se preparando para ir a um show 

daquela banda de forró que estaria para acontecer, ao passo em que Nino afirmou 

que “aquilo não era música de verdade”. Esse comentário foi suficiente para gerar 

uma boa discussão entre os presentes. Nino defendia arduamente estilos como o 

rock clássico e o metal melódico, afirmando que aqueles teriam um som realmente 

interessante e não um único toque repetitivo como o forró, tratando logo de mostrar 

vídeos de bandas como Pink Floyd e Within Temptation, ícones, segundo ele, 

daqueles estilos. Felipe, por sua vez, focava seus argumentos na própria língua, 

afirmando que o forró podia “ser entendido sem olhar no tradutor do Google”, além 

disso, a interação das pessoas na dança fazia com que muitas vezes ele 

conseguisse “descolar uma gata” nas festas, coisa que seria impossível naquelas 

“danças doidas de rock”. Interessante notar que os assuntos debatidos naquele 

ambiente eram prontamente repassados pelos envolvidos aos seus colegas que 

estavam online no MSN ou SKYPE, incluindo os links dos vídeos para que esses 

pudessem acompanhar a discussão. Dessa forma, pude perceber como a 

heterogeneidade, tão marcadamente presente em cada um dos lados da discussão, 

contribuiu para o aumento de conhecimento de ambos. 

 

5.2 Relações de Comunidade no ambiente da Lan house 

 

 Podemos certamente afirmar, sobretudo pela extensa experiência etnográfica 

que serviu como base para a elaboração do presente estudo, que o exercício 
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frequente da atividade de jogar o título em questão, o World of Warcraft, a partir da 

lan house, exerce um importante papel para a constituição de um verdadeiro 

sentimento de comunidade entre os usuários. Os escritos de Strauss (1999) são 

nesse ponto de grande ajuda para a compreensão desse fenômeno. Para Strauss, a 

vida em grupo está organizada em torno da comunicação e a comunicação consiste 

não apenas na transmissão de idéias da mente de uma pessoa para a de outra, 

significa também sentidos compartilhados por essas. Os membros de um grupo são 

autorizados a participar de várias atividades coordenadas porque partilham uma 

terminologia comum entre eles, esses grupos se formam em torno de pontos de 

consenso e daí emergem novas classificações com base na experiência 

compartilhada ulterior. Assim, a constituição de qualquer grupo humano não é um 

fato físico, mas simbólico – o que pôde ser observado no ambiente estudado através 

das associações formadas principalmente entre aqueles usuários da plataforma de 

jogo em comum. 

 Exemplos da constituição desse sentimento de comunidade tornaram-se mais 

evidentes para mim na medida em que me fazia cada vez mais presente no 

ambiente estudado. Se as visitas iniciais haviam sido recebidas em um clima de 

quase indiferença por parte de alguns jogadores, com o passar do tempo pude 

perceber que, tanto pela presença contínua quanto pelo compartilhamento de 

simbolizações comuns àqueles (simbolizações sobretudo ligadas ao universo 

compartilhado do jogo online em questão) comecei a ser visto com outros olhos pelo 

grupo. Em certa ocasião, ao chegar à lan house e me dirigir ao balcão de 

atendimento para pedir que fosse liberada uma das telas para jogar, logo fui 

surpreendido com brincadeiras vindas dos colegas que estavam presentes que 

afirmavam acabar de ter chegado “o pesquisador mais noob43 do mundo do wow”. 

Depois das risadas em clima de descontração, perguntaram como estava a evolução 

do meu personagem e ofereceram ajuda caso fosse necessária para alguma coisa 

no jogo. Ora, a partir da observação de tais atitudes de receptividade pude perceber 

que, diferentemente da indiferença com qual fui tratado nos dias iniciais, agora eu 

estava inserido naquele grupo, pois esse tipo de tratamento demonstrado era, como 

                                                 
43

 Noob é uma gíria normalmente utilizada por jogadores para denominar alguém sem muita experiência e 
conhecimento de determinado assunto. No caso relatado, o assunto ao qual os jogadores se referiam era o 
próprio jogo do WoW, uma vez que o tempo que estava sendo levado por mim para a evolução do personagem 
era bem maior que o deles, já acostumados com as tarefas a serem cumpridas para tal feito.  
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pude observar, dirigido apenas àqueles cujos laços estavam atados através do 

compartilhamento de experiências simbólicas. 

 Em outra ocasião, resolvi levar uma máquina fotográfica digital a fim de 

registrar alguns momentos passados no local para a pesquisa. Era por volta de 

quinze horas e na ocasião, estavam presentes Pablo, na administração e Alex e 

Francys, juntamente com outro jogador o qual eu havia visto outras poucas vezes no 

lugar, acessando o WoW. Cumprimentei os colegas e perguntei se estaria tudo bem 

em registrar alguns momentos com a máquina para a pesquisa. A reação por parte 

deles foi bem animada e respondida com exclamações como a de Alex - “eita que eu 

tou ficando importante” e a de Francys – “Agora vai ter um galã nessa pesquisa” 

apontando para si próprio. Pablo apenas sorria ouvindo as falas dos amigos. Tratei 

então de tirar algumas fotos dos que estavam ali presentes.  

A espontaneidade obtida na fotografia tem, de certo, algo referente ao fato de 

aqueles presentes no momento estarem confortáveis o suficiente com minha 

presença a ponto de não se preocuparem em se expor. Eu mesmo não levara a 

máquina fotográfica nas diversas visitas anteriores justamente por não me sentir 

confortável o suficiente para registrar aqueles momentos no grupo, tendo resolvido 

fazê-lo apenas quando pude me sentir realmente inserido no ambiente. 

 
Figura 13 - Jogadores na lan house do Paulo. 
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Outro importante fato a ser levado em consideração é aquele já discutido por 

Huizinga (2007), qual seria o de que as comunidades de jogadores geralmente 

tendem a tornar-se permanentes, mesmo depois de acabado o jogo. A sensação de 

estar “separadamente juntos”, numa situação excepcional, de partilhar algo 

importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as normas habituais, 

conserva sua magia para além da duração de cada jogo. De fato, era comum aos 

presentes naquele ambiente estarem falando a respeito dos feitos de seus 

personagens virtuais, tanto após cada tarde de jogo enquanto ainda permaneciam 

no ambiente, quanto em conversas que se passavam em locais fora da lan house, já 

que o círculo de amizades dos jogadores se estendiam  para além daquele 

ambiente, e não apenas em termos de espaços físicos, mas também de ambientes 

virtuais como redes sociais, nos quais era comum que os jogadores se adicionassem 

a fim de manter contato. 

 Também era comum naquele espaço a frequente movimentação de jogadores 

esporádicos, que apenas de vez em quando passavam pelo local para jogar, mas 

que por morarem nas proximidades, aproveitavam para dar uma passada e 

cumprimentar os colegas. Aproveitei em certa ocasião para me aproximar de um 

rapaz com quem Felipe conversava e que eu de vez em quando observava no local; 

seu nome era Jason e embora não fosse um jogador de WoW tão assíduo como os 

outros com os quais eu havia feito mais contato, descobri em uma breve conversa 

que também possuía uma conta nessa plataforma mas que procurava diversificar 

seus jogos, não “se prendendo muito” a um único título, de fato, nas vezes em que 

eu já o tinha visto naquele local, estava sempre realizando atividades diversas, fosse 

assistindo vídeos online, jogando algum título de jogo diversificado ou mesmo 

utilizando as máquinas de vídeo-game existentes no local.  

Conversamos ainda um pouco a respeito de jogos de estratégia, o qual ele 

havia falado que apreciava bastante antes que seu tempo acabasse e esse fosse 

conversar com alguns colegas que jogavam futebol em um dos vídeo-games ao 

fundo do espaço. Aquela tarde se seguiu alternadamente entre momentos de 

calmaria e de euforia, essa última mais comumente vinda de exclamações 

acaloradas por parte dos jogadores de futebol nos consoles do fundo da sala. Já em 

relação aos usuários de pcs, a clientela passou-se alternadamente entre usuários de 

plataformas sociais e de jogos diversos, incluindo alguns rostos novos para mim que 

estiveram a jogar WoW mas com os quais não pude obter um maior contato por 
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estes estarem conectados a partir de computadores distantes do qual eu me 

encontrava. 

 Segundo Strauss (1999), todo grupo em funcionamento usa um dialeto, um 

jargão ou terminologia especializada que incorpora e realça questões de interesse e 

de importância para os membros do grupo e isto estaria ligado ao coração da 

afiliação, isto é, a seu caráter simbólico. Quando participamos de atividades 

cooperativas, aprendemos e desenvolvemos essas terminologias. Levando em conta 

as experiências em campo, observou-se que o uso de palavras como noob, mob44 e 

pato45 são comumente usadas quando se faz referência a outros jogadores no 

ambiente. Em uma de minhas visitas, no horário vespertino de costume, 

cumprimentei os presentes e me dirigi a Pablo que estava na recepção, o qual tratou 

logo de exclamar “Já sei!” enquanto me apontava uma das telas disponíveis que 

dispunham do jogo estudado. Pouco tempo depois, sou surpreendido com a 

chegada de outro velho conhecido. Tratava-se de Weltson, amigo de longa data, 

também residente no bairro vizinho, o qual viera para jogar WoW em um dos 

computadores. Aproveitei o fato de estar sentado próximo à tela em que se 

encontrava Nino para poder conversar com o “novo” jogador do ambiente. Na 

conversa, aquele afirmou que passara algum tempo sem que viesse à lan house 

uma vez que havia negociado suas contas de usuário do WoW com outro amigo46 e 

ficara sem personagens próprios para jogar; no entanto, já que muitos dos colegas 

mais próximos costumavam jogar o referido título - sendo comum inclusive que 

sempre surgissem discussões a respeito da plataforma nas rodas de conversa – 

Nino resolvera renegociar uma das contas, aquela que continha o personagem ele 

mais apreciava e estava “de volta à ativa” no mundo virtual. 

 Pouco tempo depois, percebo a chegada de Francys, o qual já tratou de 

alardear a presença do colega Nino, exclamando aos risos: “Vixi, já achei o noob 

que vai me dar pontos de honra hoje”, sendo replicado por outra provocação: “Vem 

tentar, seu „pato‟”. Francys cumprimentou então os outros colegas presentes e 

                                                 
44

 O uso da palavra mob quando direcionado a outro jogador é carregada com o significado de “feiura”, 
levando-se em conta que os mobs do jogo estudado são muitas vezes criaturas humanóides possuidoras de 
uma aparência desagradável. 
45

 “Pato” é outra expressão bastante utilizada no ambiente para denominar maus jogadores, no sentido de 
serem inexperientes, tal como noob no caso da plataforma estudada. 
46

 É comum em vários MMORPGS a negociação de contas de usuários entre jogadores, o que acontece de uma 
forma mais geral naqueles jogados em servidores “piratas” já que em servidores oficiais tal prática é 
normalmente proibida. 
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seguiu para uma tela, iniciando-se em mais uma tarde de jogatina em busca de 

melhores itens. No decorrer da tarde, foi possível perceber diversas conversas entre 

nino e Francys, com relação a assuntos tais como melhores equipamentos a serem 

usados para maximização das habilidades de seus personagens, combates 

passados nos quais o personagem de cada um se saíra melhor e diversas 

provocações a respeito de qual dos dois personagens seria o melhor, mas sem que 

tenham de fato se encontrado, nessa ocasião, em algum local do mundo virtual para 

um combate direto.  

Essas provocações, usualmente utilizadas para incitar o espírito de 

competitividade entre jogadores de facções diferentes, como no caso etnografado, 

diz respeito ao que Barros (2008) conceitua como “desrespeito consentido”, ofensas 

que podem chegar a grandes níveis de agressividade – e que em outro contexto 

social poderia gerar uma enorme hostilidade ou mesmo conflitos abertos – mas que 

nesse ambiente não são levadas a sério por se tratar de uma “parte do jogo”. 

 A conversa com o colega visinho à tela em que me encontrava prosseguiu, 

basicamente tendo como principais tópicos as dificuldades que ele havia tido para 

evoluir aquele seu personagem e a satisfação por poder tê-lo recuperado, assim 

como algumas reclamações referentes à substituição dos equipamentos que seu 

“dono provisório” havia feito.  

Interessante notar que o personagem de Nino, ao contrário da preferência que 

já havia notado por parte dos outros jogadores no ambiente da lan house, fazia parte 

da facção da aliança, o que já o colocava em posição de competitividade e oposição 

em relação aos personagens dos outros jogadores do espaço; este fator, por sua 

vez, proporcionava quase diariamente uma base para diversas discussões a respeito 

de qual facção seria a melhor e as vantagens de se jogar em cada uma daquelas, 

gerando longos debates e afirmações de superioridade em relação a cada uma das 

facções presentes no jogo, mas, mesmo em meio a todo o “caos” era sempre 

notável o fascínio do jogador em estar naquele ambiente, como explicitado no 

seguinte trecho de sua entrevista, quando indagado sobre a lan house: 

“Pra mim é um alto estimulante desestressante, porque estimula a 
inteligência, o raciocínio, além de desestressar totalmente a pessoa e além 
de você estar com vários amigos seus ao mesmo tempo, não tem como 
você se estressar. É um relaxamento psicológico eu poderia dizer. Porque 
você chega lá estressado do dia e sai totalmente diferente – contente, 
alegre – como se não tivesse havido nenhuma preocupação durante o dia.” 
(Informação Verbal - Entrevista). 
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5.2.1 Hackers em ação: o uso de hacks a partir da lan house 

 

Segundo Sato (2009), ao jogar, o indivíduo realiza ações que tornam a 

experiência do jogo cada vez mais intensa e única. O indivíduo, dentro dos limites do 

jogo determinado pelas regras, busca superar desafios, interagindo com os 

elementos desse mesmo jogo. A satisfação obtida a cada aprendizado e a 

superação de um desafio leva à diversão e ao prazer, antes de qualquer outro fator, 

e determina o aspecto lúdico do jogo. As regras indicam limitações, caminhos, 

opções, elementos de interação e objetivos ao jogador. Elas orientam o sujeito em 

sua trajetória pelo ambiente fictício e indicam condutas; formam, em conjunto com os 

elementos do jogo, o sistema do jogo. 

Ainda nessa linha de pensamento, Huizinga (2007) afirma que reina dentro do 

domínio do jogo uma ordem específica e absoluta: ele cria ordem e é ordem. 

Introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e 

limitada, exige uma ordem suprema e absoluta e a menor desobediência a esta 

“estraga o jogo”, privando-o de seu caráter próprio e de todo e qualquer valor. As 

regras são um fator muito importante para o conceito de jogo. As regras de todos os 

jogos são absolutas e não permitem discussão, sendo que a desobediência às 

regras implica a derrocada do mundo do jogo. O jogador que desrespeita ou ignora 

as regras é um “desmancha-prazeres”. Este acaba por abalar o próprio mundo do 

jogo. Torna-se, portanto, necessário expulsá-lo, pois ele ameaça a existência da 

comunidade dos jogadores. 

 Essa discussão a respeito da importância das regras é bastante útil para se 

compreender a questão da intolerância do uso de hackers por parte dos 

administradores do servidor ao qual a lan house se conecta, muito embora o uso de 

tais programas seja, ainda assim, utilizado por diversos jogadores do local. Uma 

medida interessante foi então tomada pelos administradores para tentar remediar 

essa questão. Em uma de minhas visitas, passado algum tempo, notei no canal de 

chat geral do jogo uma mensagem de um dos GMs do servidor47. O mesmo estava 

alertando sobre um novo sistema anti-hack que havia sido incorporado e, embora 

                                                 
47

 Embora haja alguma variação na quantidade desses “moderadores”, responsáveis por pequenos consertos 
em diversos aspectos do servidor e por inferir punições a jogadores que descumpram as regras gerais, há uma 
média de seis GMs ativos no servidor estudado, sendo que nem sempre há algum deles online no jogo, ao 
contrário dos servidores oficiais, nos quais essa quantidade é bem maior e há a presença de GMs 24 horas por 
dia para auxílio aos jogadores e monitoramento de falhas. 



92 

 

estivesse em fase de teste, já estava funcional, fazendo com que aqueles jogadores 

que utilizassem qualquer tipo de hack fossem automaticamente banidos, perdendo o 

acesso a sua conta e seus personagens48.  

O GM afirmou ainda estar bastante orgulhoso pelo fato de que apenas naquela 

tarde cinquenta jogadores já haviam sido banidos pelo uso de programas hacks, 

livrando o servidor desses “maus jogadores”. No mesmo instante, Francys que 

estava em uma tela próxima, mostrou-se indignado com aquele anúncio falando que 

aquilo iria “estragar o jogo”, já que muitas vezes o uso de hack era o único modo de 

se conseguir itens que estavam impossibilitados de serem alcançados pelo fato de 

haver bugs no servidor que apenas poderiam ser sobrepujados com o uso desses 

programas - como era o caso de um dos chefes no qual só se conseguia chegar 

através de hack, pois a porta de acesso ao mesmo não abria devido a uma falha na 

programação do servidor “pirata”, afirmou. 

 
Figura 14 - Aviso sobre sistema anti-hack no site do servidor. 

                                                 
48

 Esse tipo de sistema anti-hack já era utilizado há bastante tempo pelos servidores oficiais do World of 
Warcraft, já que inibe o uso de tal artifício por parte de jogadores, fazendo com que aqueles que tentem 
utilizar esses programas ilegais segundo os termos de contrato aceitos desde a instalação do jogo sejam 
automaticamente excluídos do servidor, perdendo o acesso a sua conta. Já nos servidores “piratas”, o 
banimento normalmente é realizado a partir de denúncias no fórum do servidor por parte de outros jogadores 
através de fotos e / ou vídeos que comprovem o uso de hacks no servidor por outro jogador. 
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 A presença do novo sistema passou a ser o assunto da tarde, tanto no 

ambiente online do jogo quanto na lan house. Alex ria de Francys que seguidamente 

fazia piadas sobre o assunto falando coisas como “E agora? O que vai ser da minha 

vida virtual?”; “Vou ser banido denovo, tou até vendo” e “Como é que eu vou bugar 

nas raids agora?”. Pablo aproveitava para rir enquanto fazia piadas do assunto em 

relação aos jogadores dizendo “Bem que eu já disse pra vocês não usarem essa 

porcaria e vocês continuam, mas agora eu quero ver!”. Jonathan, que também 

conhecia Francys e sabia de seu constante uso de hacks, tratou de dizer aos risos 

pelo SKYPE - “Ih, Francys se ferrou!”. No canal da guilda a todo instante chegavam 

notícias de conhecidos que haviam sido banidos, além de “zoações” entre os 

jogadores que afirmavam que não demoraria até fulano ou cicrano serem pegos e 

outros que faziam questão de afirmar abertamente que a partir daquele dia iriam 

parar de usar aquela “droga” – mas sem que se fosse possível confirmar se eram 

realmente utilizadores de hacks ou apenas estavam a brincar com a situação. 

 Após algum tempo as conversas se acalmaram e todos voltaram a realizar 

suas atividades normais, raids, arenas e quests eram novamente os assuntos mais 

tratados no chat geral e no da guilda, assim como pelos jogadores no ambiente da 

lan house, muito embora de vez em quando Francys exclamasse em alta voz, como 

se estivesse a ter um surto psicótico, “Não! Não! Não! Por que meu Deus?” 

referindo-se ao programa anti-hack, o que ocasionava várias risadas em todos os 

presentes. Esse clima de descontração prosseguiu até que chegou ao fim o seu 

tempo de locação e deixasse o local. Enquanto conversávamos sobre o jogo, 

Francys relatou que estava em contato com um amigo que havia conhecido através 

do próprio WoW e que possivelmente iria conseguir um programa hacker que seria 

capaz de enganar o sistema anti-hack do servidor, mas que deveríamos manter 

segredo em relação a este fato para que os GMs do jogo não bloqueassem também 

o acesso a esse programa.  

Na visita seguinte, fui rapidamente cumprimentado por Francys que afirmou ter 

uma novidade para mim. Me dirigi ao balcão de atendimento onde se encontrava 

Pablo e loquei uma das máquinas disponíveis para o acesso ao jogo. Ao me logar 

ao SKYPE Francys logo me passou um link para o download de um programa, 

explicando que aquele seria um programa hacker que havia conseguido com um 

colega da guilda à qual pertencia; este programa seria muito recente e poderia ser 
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usado sem a possibilidade de ser descoberto pelo novo sistema de detecção de 

hackers do servidor. De fato, pude constatar que o programa realmente não era 

detectado ao fazer um teste, ainda que eu estivesse relutante, mas por insistência 

de Francys que já estava a utilizar-se do mesmo. Embora a utilização daquele 

programa ilícito fosse um facilitador para o processo de evolução, o risco de ser 

pego e banido do servidor ao utilizá-lo era algo que ainda me deixava bastante 

receoso em usá-lo, assim, prossegui com a evolução da forma mais habitual, 

demorada e segura. 

Alguns dias depois, enquanto completava mais algumas quests que 

demandavam a derrota de alguns mobs, percebi a chegada de Alex na lan house, 

ele tratou de cumprimentar os amigos e permaneceu algum tempo conversando com 

Francys em relação ao novo hack, aconselhando o colega a deixar de lado o uso 

desses programas antes que fosse novamente banido49. Francys afirmou rindo que 

se isso acontecesse seria mais um pra coleção e entraria para o guiness como o 

jogador mais banido do servidor. Fui indagado por Nino a respeito da evolução de 

meu personagem, respondendo que já estava próximo de alcançar o nível máximo 

no jogo; Francys então tratou de incentivar a aceleração de minha empreitada, 

afirmando que o uso do hack que ele havia conseguido seria uma importante 

ferramenta para a finalização do trabalho de evolução em um tempo reduzido. 

Acabei sendo convencido então pelo colega a mais uma vez fazer uso do 

programa proibido, utilizando-o para o fim de aumentar a velocidade de meu 

personagem de modo a chegar mais rapidamente em áreas distantes, nas quais era 

necessária a ida para o cumprimento de missões, assim, locais para os quais uma 

viagem dentro do jogo demoraria normalmente cerca de dez minutos eram 

alcançados em questão de alguns segundos. Desse modo, consegui rapidamente 

completar várias missões que me renderam bastante experiência, deixando meu 

avatar próximo a um nível acima do que me encontrava no início da tarde. 

Tudo parecia correr bem, até que recebi uma mensagem privada pelo canal de 

chat do jogo, vinda de um jogador que se encontrava nas proximidades do local 

onde meu avatar se encontrava no mundo virtual. O jogador, também pertencente à 

                                                 
49

 Em conversas com o próprio Francys e com outros jogadores na lan house, pude verificar que aquele jogador 
já havia sido banido algumas vezes do servidor ao ser denunciado pelo uso de hacks por outros jogadores 
online no fórum; ainda assim, seu conhecimento do universo do jogo e a facilidade de ganho de experiência 
com o uso dos programas proibidos sempre fizeram com que Francys criasse uma nova conta e rapidamente 
evoluísse seus novos personagens ao nível máximo para continuar jogando com os amigos. 
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facção da horda, afirmava ter me visto utilizando o programa hack e ter tirado 

algumas SS50 enquanto eu o utilizava. A negação pareceu ser a resposta natural à 

acusação, principalmente porque o sistema anti-hack do jogo pretensamente estaria 

programado para banir automaticamente todo e qualquer personagem que utilizasse 

tais artifícios. Uma breve discussão se seguiu, mas entre acusações e alegações 

descaradas de inocência acabou surgindo um clima de compreensão ao passo em 

que argumentei que eram vários os jogadores da facção da aliança que se 

utilizavam desse artifício sem nunca serem pegos.  

As palavras proferidas em seguida por parte do outro jogador mostraram uma 

característica bastante relevante no jogo, qual seja o espírito de comunidade 

impresso aos jogadores pertencentes a uma mesma facção; na fala do jogador: 

“Vey, não sou burro, sei que é hacker, mas não vou denunciar porque você é horda, 

se fosse ally quem sabe”. Após esse acontecimento, apenas rimos da situação51 e 

continuamos as missões que estávamos a executar naquele local.  

 
Figura 15 – Uso de programa hacker visto por outro jogador. 

 

O fato de ter sido notado ao utilizar o programa hacker, ainda que tenha 

conseguido a sorte de não ser entregue e banido do servidor, foi motivo suficiente 

                                                 
50

 SS é uma sigla utilizada para definir a ação de screen shot, que nada mais é do que uma foto tirada da tela 
que se visualiza no computador em determinado momento ao se pressionar a tecla Print Screen no teclado.  
51

 O jogo possui um sistema de interação no qual, através de um determinado comando, os personagens 
executam diversas ações que vão de risadas a choros Esse sistema contém uma funcionalidade prática em 
relação ao jogo em si no que diz respeito ao incremento da experiência da interação entre jogadores, que 
podem ver emoções expressadas através dos comandos dados a seus personagens. 
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para que cessasse a utilização do mesmo, pois certamente não valeria a pena 

evoluir mais rapidamente meu personagem correndo o risco de ter todo o tempo que 

havia despendido anteriormente perdido caso fosse banido do servidor. Francys 

ainda tentou me convencer ao contrário, alegando que aquilo raramente acontecia e 

que a maioria dos jogadores acabam nunca denunciando os outros usuários de 

hacker, mas nessa questão fui relutante e decidi terminar a evolução da maneira 

mais convencional. 

 

5.2.2 Dificuldades e Aproximações na Lan House 

 

 Experiências interessantes também ocorrem em situações nas quais algum 

problema surge no ambiente, o que faz com que haja um incremento na socialização 

entre os presentes. Em uma de minhas idas ao local, algum tempo depois de ter 

adentrado ao mundo virtual, percebi que havia uma grande demora em relação ao 

tempo de resposta dos comandos dados e as ações exercidas pelo personagem, 

fato normalmente denominado de Lag. Perguntei a Alex se tal fato também estava 

ocorrendo na máquina em que aquele estava, para me certificar que o problema não 

era apenas ligado diretamente ao computador em que me encontrava. Alex 

respondeu que aquilo também estava ocorrendo com o seu personagem. Ao mesmo 

tempo, percebi a fala de uma usuária que estava na máquina ao lado que estava a 

acessar sua conta em uma rede social, reclamando com Pablo em relação ao 

problema de demora na conexão. Vendo que o problema estava ocorrendo em todos 

os computadores, Pablo afirmou que deveria ser algum problema com o próprio 

provedor da internet no local e assim, apenas poderia esperar até que aquilo se 

normalizasse. 

 Passaram-se alguns minutos em um clima de chateação por parte dos 

usuários, que vez ou outra soltavam uma piada em tons sarcásticos referentes à 

baixa velocidade do acesso na ocasião, tais como “Essa internet tem que esquentar 

pra pegar direito é?” ou “Tá bom de pagar a conta da internet pra não cortarem 

assim”, no entanto, a quase impossibilidade de acesso deu margem para que 

aqueles presentes pudessem iniciar conversas a respeito de outros assuntos, como 

programas televisivos e acontecimentos do bairro – mais especificamente um 

campeonato de futebol que acontecia na quadra de esportes e do qual alguns dos 

que estavam ali iriam participar. Ao normalizar-se a conexão, todos seguiram com 
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suas atividades sem mais referências ao assunto, mas em um clima mais 

“harmônico” devido às conversas tidas nas quais todos se envolveram. 

 Outro fato interessante ocorreu no espaço de tempo no qual realizava a 

pesquisa de campo para o presente trabalho. Em uma noite, enquanto conversava 

em minha residência com um amigo de longa data, também jogador de WoW, fui 

informado por este que o administrador responsável pelo servidor no qual realizava a 

pesquisa havia se envolvido em um grave acidente automobilístico no dia anterior, 

vindo a óbito no mesmo local do desastre. Logo tratei de procurar verificar a 

veracidade de tal fato já que a informação me deixou bastante chocado e cheio de 

dúvidas em relação ao futuro do servidor em questão. Em poucos minutos me 

encontrava acessando mecanismos de buscas na internet e rapidamente pude me 

deparar com blogs que relatavam o acontecimento.  

 Ao que pude perceber, Vagner Rossi Ortiz, de vinte e cinco anos, mais 

conhecido como Júnior pelos jogadores do servidor, chocou sua moto contra uma 

caminhonete, morrendo instantaneamente. Embora a maioria dos jogadores do 

servidor não tivessem contato direto por outros meios que não através de seus 

personagens com o administrador quando este logava seu avatar no mundo virtual e 

tratava de saudar a todos os jogadores pelo canal de chat geral, as constantes 

inserções no jogo e as tentativas de sempre tentar melhorar os erros aparecidos na 

programação do jogo tornaram Júnior bastante conhecido no ambiente, ostentando 

a figura de “dono do jogo”, alvo tanto de admiração quanto de críticas dos jogadores. 

 Na tarde seguinte, segui para a lan house, encontrando na ocasião Alex, 

Francys e Felipe, como de praxe logados em suas respectivas contas no WoW, além 

de outro cliente que assistia vídeos em um canal do YOUTUBE. Rapidamente fui 

indagado por Alex, que encontrava-se no computador mais próximo da entrada, se 

já estaria sabendo da “novidade”, ao que respondi em tom de brincadeira - “Qual? 

Vai dizer que você arranjou uma namorada?”. Alex riu e logo começou a relatar o 

acontecimento do fim de semana em relação ao acidente com Júnior, sendo 

interrompido por Francys que já tratara de abrir a página de um blog o qual 

apresentava fotos do desastre. Embora o clima não parecesse tão fúnebre quanto o 

que se experimenta na ocasião da morte de pessoas conhecidas mais próximas, 

podia-se notar um ar um pouco mais pesado no ambiente por parte dos jogadores, 

acompanhado de falas como “Caramba, um cara tão novo...” ou “A vida é curta 

mesmo, um dia você tá aqui, no outro não tá mais...”. 
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 Aluguei então um dos computadores disponíveis e me conectei ao servidor do 

jogo. Ao tempo em que logava meu personagem, indaguei aos colegas na lan house 

a respeito do destino do servidor, se esses já saberiam o destino de nossas contas e 

personagens. Francys respondeu que até o momento não havia nada certo, no jogo 

a única notícia que corria era a de que o ADM havia morrido e embora o servidor 

estivesse operacional, já que se tratava de um serviço contratado de uma empresa 

particular, a falta de pagamento para a sua manutenção poderia acarretar o seu 

cancelamento. Até ali, o clima era de incertezas em relação à continuação daquele 

servidor, ainda mais pelo fato do site do fórum de notícias ter saído do ar. 

 
Figura 16 - Aviso sobre a morte do administrador no site do servidor. 

 

Ao me conectar ao mundo virtual, o assunto da morte do administrador era um 

dos mais debatidos. Tanto no canal de chat geral quanto no da guilda eram 

recorrentes os questionamentos da veracidade dos fatos, mensagens de 

solidariedade aos familiares e elogios ao trabalho desenvolvido por Júnior. 

Interessante também notar a presença de um certo “humor negro” em relação aos 

fatos, pois mais de uma vez pude perceber menções no canal de chat geral a 

respeito de o administrador ter sido “banido” por ter se utilizado de speedhack52 na 

                                                 
52

 Speedhack é um tipo de hack utilizado para fazer com que um personagem adquira um acréscimo em sua 
velocidade de locomoção, fazendo com que sua velocidade de movimentação no ambiente do jogo seja 



99 

 

saída de uma festa com sua potente, importada e cara “montaria especial”, o que 

demonstrava a grande eficiência e seriedade com que ele cuidava de seu novo 

sistema anti-hackers. 

Pouco antes do término de meu tempo de locação, Francys chamou a atenção 

dos outros jogadores presentes na lan house, informando que um membro de sua 

guilda havia falado que um dos GMs do jogo havia se pronunciado pela manhã, 

antes da “queda” do fórum, informando que o servidor continuaria online e que ainda 

que a equipe de GMs estivesse bastante abalada pela morte do principal 

administrador, o trabalho do Júnior iria continuar através daquela. A notícia animou 

os jogadores no local e logo foi repassada pelo chat geral e nos chats de guildas dos 

presentes. Alex logo expressou seu alívio dizendo “Ufa! Ainda bem que não vou ter 

que procurar outro servidor, esse é ruim mas pelo menos tá durando até hoje”.  

Assim, um clima de alívio se instaurou no ambiente, levando os jogadores a realizar 

diversas conversas a respeito de suas aventuras cotidianas vividas naquele 

ambiente. 

                                                                                                                                                         
ampliada ou reduzida de acordo com a vontade do jogador que utilize o programa. Uma vez que possibilita ao 
personagem alcançar velocidades altíssimas e cobrir longas distâncias em um pequeno espaço de tempo, esse 
tipo de programa é normalmente utilizado por jogadores para uma evolução mais rápida de personagens. 
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Figura 17 - Aviso sobre a continuação do servidor no site. 

 

No que se refere às incertezas que haviam se colocado em resposta ao 

falecimento do administrador do servidor, o retorno ao ar do fórum de notícias, bem 

como uma nota no site oficial deste com a autoria de um dos GMs a respeito da 

permanência do jogo online trataram de acalmar aqueles jogadores mais 

preocupados. Assim, o clima era de normalidade nos chats do servidor de forma 

geral e principalmente entre os jogadores da lan house, que comemoraram a notícia 

alegremente.  

Após várias semanas de presença frequente na lan house, pude enfim, após 

algumas últimas missões bem sucedidas, adquirir finalmente o nível máximo do jogo. 

Naquele momento, vibrei calorosamente sendo acompanhado pelos gritos, aplausos 

e gargalhadas dos companheiros ao lado que me felicitavam pelo feito. Frases como 

“até que enfim” e “pensei que não chegava nunca” eram proferidas, devido ao tempo 

que passara até que conseguisse alcançar aquele nível, certamente bem maior que 

o que seria levado por qualquer outro jogador mais experiente ali presente, já que 
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além da inexperiência com as quests da facção escolhida, ainda havia o diferencial 

da necessidade de redobrar minha atenção por se tratar de uma pesquisa 

etnográfica, com todas as suas implicações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise feita nesta dissertação possibilitou uma maior aproximação com a 

realidade estudada ao levantar questões acerca da importância da plataforma de 

jogo World of Warcraft para o desenvolvimento e manutenção das interações sociais 

entre seus usuários em um ambiente coletivo como a lan house. Detivemo-nos 

principalmente nas práticas sociais surgidas a partir de seu uso (aquisições 

simbólicas e cognitivas, tais como conhecimento informático e de línguas entre os 

jogadores, bem como a capacidade adquirida de administrar simultaneamente 

diversos aplicativos na tela) e nas interações que ocorrem no espaço físico da lan 

house e no espaço virtual das interações online. 

Ao longo do percurso, foi possível perceber o entrelaçamento entre o 

ciberespaço e a sociabilidade, conceitos chave para se compreender as relações 

encontradas no campo de pesquisa online. A tecnologia da informática – como 

qualquer outra tecnologia – pode ser vista como elemento capaz de condicionar 

mudanças sociais e transformar a cultura. Assim, a comunicação e as práticas 

lúdicas mediadas por computadores mostram-se capazes de prover uma rica e 

complexa experiência social.  

No caso deste trabalho, focamos sobre uma dessas experiências: a construção 

de vivências no mundo virtual do World of Warcraft, tendo em conta as 

características e relações encontradas nessa plataforma online, bem como as 

práticas e relações sociais ordenadas em torno dela no ambiente da lan house. 

Abordamos questões como interações sociais entre membros (de caráter passageiro 

ou permanente), vínculos de empatia e status entre jogadores, formação de laços de 

amizade e mesmo a presença de conflitos entre os usuários. 

A maleabilidade do conceito de juventude e suas relações com o contexto 

encontrado no universo empírico de pesquisa deixou claro o fato de que, embora se 

trate de um ambiente frequentado majoritariamente por aqueles que são vistos como 

“jovens” pela sociedade de uma forma geral, a inclusão de indivíduos no grupo 

estudado está ancorada sobre formas simbólicas compartilhadas, mais do que sobre 

distinções etárias. 

No que diz respeito às questões relativas ao conhecimento, lazer e cognição, 

percebeu-se a grande importância da internet - e mais especificamente da 

plataforma estudada – para a criação de redes de produção colaborativa no sentido 
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de ajuda mútua e compartilhamento de saberes específicos e gerais entre os 

jogadores; sendo notada também a importância dessa plataforma como um 

importante canal de entretenimento e lazer e, por fim, as relações observadas entre 

os usuários frequentadores do ambiente da lan house demonstraram a presença de 

um espírito comunitário formado entre eles a partir de um sistema de 

compartilhamento simbólico referente ao jogo em comum. 

Embora a presente pesquisa tenha fornecido algumas contribuições no que se 

refere ao mapeamento e análise de relações construídas tanto no ambiente online 

quanto no ambiente físico estudado, muitas ainda são as questões observadas 

conforme se aprofunda o olhar em direção a esses ambientes tão peculiares, 

questões como por exemplo, aquelas ligadas ao consumo e à economia de mercado 

dos MMORPGs (o que inclusive fez com que a empresa Blizzard tenha lançado uma 

atualização do jogo estudado para o português do Brasil a fim de atingir um público 

mais amplo pouco tempo antes da conclusão do presente trabalho)53 como também 

às ligadas diretamente à questão de gênero e suas relações nos ambientes 

pesquisados, tomando por base o fato de que a maioria dos utilizadores do espaço 

da lan house era constituída por pessoas do sexo masculino. Essas são apenas 

algumas questões possíveis de serem exploradas em futuros trabalhos que tomem 

como foco este mundo das comunicações mediadas por computadores e suas 

relações diretas com a sociabilidade e a cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Note-se que à época do surgimento do jogo, início da década de 2000, a empresa apenas possuía suporte 
para seu produto nas línguas inglesa e francesa. Com a rápida expansão do mercado do jogo em questão, 
foram sendo feitos grandes investimentos com vistas a adequá-lo a línguas de outros países para atrair um 
público ainda maior. Assim, o jogo nos servidores oficiais recentemente recebeu uma atualização de linguagem 
para o idioma português. 
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GLOSSÁRIO 

 

DPS – Abreviação de Damage per Second, usado para se referir, no jogo estudado, 

a personagens de jogadores cuja função é causar grandes danos aos inimigos 

enfrentados. 

 

Dragões – Criaturas habitantes do universo de fantasia, semelhantes a lagartos 

gigantes, possuem assas e a habilidade de cuspir fogo. 

 

Elfos - Criaturas habitantes do universo de fantasia, habitantes das florestas, 

semelhantes aos humanos, mas possuidores de poderes místicos. 

 

Grifos - Criaturas habitantes do universo de fantasia, constituídos pelo corpo de um 

leão mas com asas e cabeça de águia. 

 

Healler – Termo usado para se referir, no jogo estudado, a personagens de 

jogadores cuja função é lançar magias de cura e restauração, sendo responsáveis 

por manter os aliados vivos durante as batalhas. 

 

Mob - Termo usado para se referir, no jogo estudado, a qualquer inimigo habitante 

do mundo controlado pelo computador. 

 

Noob – Jogador inexperiente. 

 

NPC – Abreviação de Non Player Character, refere-se a personagens não 

controlados por jogadores presentes no mundo estudado. 

 

Raid – Grupo de jogadores formado para enfrentar os grandes chefes do universo 

histórico/mitológico do jogo. 

 

Tank - Termo usado para se referir, no jogo estudado, a personagens de jogadores 

cuja função é travar um combate direto com inimigos enquanto protege os 

companheiros de seus ataques. 
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Vampiros - Criaturas habitantes do universo de fantasia, espécie de morto-vivo que 

se alimenta de sangue humano. 

 

WoW – Abreviação de Wolrd of Warcraft. 

 

Zumbis - Criaturas habitantes do universo de fantasia, espécie de morto-vivo que se 

alimenta de carne humana. 

 


