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Cada vez mais, a vida diária de um jogador envolve transitar 
frequentemente, para trás e para frente, entre diferentes 
atividades, algumas das quais podem ser identificadas como 
“jogo”, enquanto outras são chamadas “vida”. Mas, quando eu 
estou sentado em frente ao meu computador em casa, 
conversando com meu amigo Ethelbert, que, no caso, aparece 
em minha tela como um Elfo Mago, nós podemos estar falando 
sobre o tempo tão facilmente quanto podemos estar falando 
sobre Feitiçaria. Talvez estejamos também falando com nossa 
amiga mútua Shotgun Edna por voz via Internet, e ela esteja nos 
convidando para um jogo de Segunda Guerra Mundial de ação 
em primeira pessoa. Enquanto isso, eu estou numa conversação 
de mensagens-instantâneas [como o MSN] com minha amiga 
Rowena, que quer se juntar com o pessoal para uma noite de 
jogo de cartas no sábado. Ethelbert está lendo um e-mail do 
administrador de outro mundo sintético, informando-o que ele 
ganhou um leilão dentro do jogo de 600 gravetos de madeira 
por 50 peças de ouro. Um e-mail similar do eBay o informa que 
ele ganhou um leilão de uma bela impressão de uma pintura de 
Magritte por U$50,00. Com tudo isso acontecendo, onde está 
exatamente a linha entre o jogo e a vida? Talvez alguém seja 
capaz de fazer uma distinção, mas Ethelbert e Edna e Rowena e 
eu, que compartilhamos um leque de pressupostos sobre os 
rituais e símbolos de nosso ambiente misto de jogo, 
provavelmente acharíamos excessivamente crítica e detalhista 
para aplicarmos. Imagine que alguém insistisse na seguinte 
regra: se um coelho atacar Ethelbert e eu o ajudar conjurando 
uma magia, nós estamos “no jogo”, mas, se nós não estivermos, 
de fato, interagindo com o mundo sintético, mas apenas um com 
o outro, então estamos “na vida”. Alguém poderia sempre 
dividir as coisas dessa forma, mas, para os propósitos de viver 
ao mesmo tempo com o tempo da terra e os temíveis coelhos 
metamorfos de El Dorado, não vale a pena. Nossa cultura se 
moveu para além do ponto onde tais distinções são úteis. 
 

- Edward Castronova. 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

 

Esta dissertação procura analisar o fenômeno dos mundos virtuais e das mídias que os 

orbitam, às quais denomina “externalidades midiáticas”. Em um primeiro momento, o 

trabalho visa estabelecer um horizonte teórico que torne possível a compreensão dos mundos 

virtuais, acompanhando suas características, do surgimento ao presente. Faz-se um estudo de 

como em torno desses jogos se forma uma cultura de relações que transcende o espaço 

puramente de jogo e se entrelaça com a realidade da vida cotidiana dos jogadores, 

condicionando o aparecimento das mais diversas formas midiáticas e da potencialização dos 

acontecimentos do jogo como notícias. No segundo momento da dissertação, é feito um 

estudo de caso de duas dessas externalidades, especificamente os jornais de mundos virtuais 

The City Scoop e EVE TV, corpora escolhidos de acordo com a sua relevância e 

representatividade das externalidades. O objetivo é, no caso, verificar de que se constitui a 

estrutura desses veículos e qual público pretendem alcançar. Objetiva-se ainda, durante o 

trabalho, perceber as possibilidades que estabelecem a criação de um novo tipo de jornalismo, 

um jornalismo preocupado com a cobertura dos fatos dos mundos de jogo, um jornalismo nos 

jogos, um jornalismo de mundos virtuais. 

 

Palavras-chave: jornalismo, mundos virtuais, MMORPG, jogos, externalidades midiáticas. 

 
 



ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to analyze the virtual worlds phenomenon and the surrounding 

media, which is dubbed "midiatic externalities". At first, this work seeks to establish a 

theoretical horizon that allows comprehension of virtual worlds, following its characteristics, 

from birth to present. This dissertation studies how a culture of relationships forms around 

these games, which transcends the boundaries of game space and interweaves with players' 

social everyday reality, conditioning the appearance of various midiatic forms and of the 

potentialization of the games' occurrences as news. In a second moment, a case study of two 

of those externalities is done, specifically the virtual worlds online newspaper The City Scoop 

and online news broadcast EVE TV, corpora chosen due to their relevance and 

representativity. The goal, in this case, is to verify what constitutes these vehicles structure 

and which public it aims to reach. Another goal, during this work, is to recognize the 

possibilities that establish the creation of a new breed of journalism, a journalism concerned 

with in-game fact coverage, a journalism inside virtual worlds. 

 

Keywords: journalism, virtual worlds, MMORPG, games, midiatic externalities. 
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INTRODUÇÃO. 
 

 

Bem vindo ao lado selvagem da cultura do ciberespaço, 
onde a mágica é real e a identidade é um fluido. 

- Howard Rheingold 

 

I – Apresentação. 

 

A motivação inicial para esta pesquisa surgiu há aproximadamente sete anos, 

quando entramos em contato com o fenômeno dos mundos virtuais. À época, estávamos 

envolvidos em um esforço acadêmico (ainda na graduação) para perceber as possibilidades 

futuras para a comunicação a partir da lógica dos processos das tecnologias da informação e 

comunicação. Notamos um desenrolar que, então, nos parecia incomum: em um dos mundos 

virtuais, dentre os quais tivemos contato, havia uma prática, dos jogadores, de discutirem a 

situação hegemônico-econômico-militar do mundo de jogo, sujeita a constantes mudanças de 

quadro devidas às ações dos próprios jogadores. 

As discussões eram simples, baseadas em relatos postados pelos jogadores onde 

afirmavam ter conquistado, junto com seus aliados, a soberania de territórios anteriormente 

sob controle de outros grupos de jogadores. As constantes disputas de território mudavam o 

panorama político do jogo e as discussões, firmadas nos fóruns de jogo, funcionavam não só 

como um cenário para gabar-se das próprias conquistas, mas como uma forma de manter-se 

informado sobre a presente configuração do mundo virtual. Havia, através de tais discussões, 

a possibilidade para tomadas de decisões mais informadas – alterando, por conseguinte, as 

ações a serem tomadas pelos jogadores e suas conseqüências.  

Configurava-se, assim, uma inter-relação entre o jogo e o fórum, uma espécie de 

simbiose onde as discussões dos jogadores não mais se qualificavam como distintas do jogo 

(embora a ele relacionadas), mas como parte dele e ainda assim externas ao mesmo. Mais que 

isso, percebemos a configuração de uma rede de jogadores interessados em absorver 

informação sobre um tópico de interesse específico: os fatos do mundo de jogo. 
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Vislumbramos, à época, a possibilidade da existência de um jornalismo voltado não apenas 

para os jogos, mas para o que neles acontece. Um jornalismo nos jogos. 

Percebemos, no percurso que fizemos desde tal singular observação até o presente 

momento, que, sob a perspectiva dos jogadores, os acontecimentos dentro de alguns mundos 

de jogo passam verdadeiramente a alcançar um estado de relevância (McCOMBS, 2004) – ou 

seja, os fatos dos mundos de jogo despertam o interesse de um público.  

Devido à crescente complexidade dos mundos virtuais, as formas de comunicação 

internas ao jogo (sejam chat ou comunicação por voz on-line) tornaram-se insuficientes para 

fornecer, aos jogadores, uma visão clara sobre o estado corrente do mundo de jogo. 

Conforma-se uma situação análoga ao desenvolvimento do jornalismo nas sociedades 

complexas, onde à comunicação boca a boca já não era mais possível contemplar todas as 

informações de interesse público em tempo adequado. Aglomerações em centros urbanos e 

desenvolvimento de métodos mais rápidos e eficientes de transporte expandiam o mundo 

diretamente acessível aos habitantes da época. Novas tecnologias de comunicação, como o 

telégrafo elétrico e a prensa, envolvem-se, então, na dinâmica da compressão tempo-espaço, 

metaforicamente reduzindo o tamanho do mundo a pedaços acessíveis e compreensíveis.  

Nos mundos virtuais, entretanto, a expansão de mundo, e a complexidade disso 

resultante, assume um caráter não metafórico: não cresceram apenas por se tornarem mais 

acessíveis, e sim literalmente – em pouco mais de 30 anos passaram por mudanças que os 

levaram de jogos textuais gratuitos, com capacidade para 32 jogadores, a jogos 3D 

contemporâneos que chegam a envolver milhões de jogadores. 

As discussões dos jogadores que observamos inicialmente refletem a necessidade 

por formas de comunicação mais eficientes no sentido de contemplar os acontecimentos do 

mundo de jogo, necessidade esta que acaba por resultar no fenômeno das, como as 

denominamos nesta dissertação, externalidades midiáticas1: uma multitude de mídias 

relacionadas ao conteúdo e cultura do jogo, mas externas a ele, dentre as quais incluem-se 

jornais interessados na relevância dos fatos dos mundos de jogo.  

Nesta pesquisa, tomamos como premissa não a questão de se é possível ou não o 

jornalismo nos mundos virtuais, mas sim pressupomos a existência não apenas dele, mas de 

toda uma gama de externalidades midiáticas. A importância deste estudo dá-se no aspecto que 

                                                 
1 Derivamos o conceito das teorias econômicas, onde se designam “externalidades” as economias externas: 
efeitos conseqüentes da atividade ou criação de um agente econômico e que atingem outros agentes. Como 
exemplos de externalidades, podemos citar a duplicação de uma estrada criada para facilitar a vazão da produção 
de uma fábrica, a abertura de pontos de comércio informal do setor de alimentação ao redor de uma escola ou a 
poluição sonora que passa a incidir sobre certa vizinhança após a abertura de uma casa noturna. 
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o jornalismo de mundos virtuais constitui uma lacuna nos estudos e pesquisas sobre 

jornalismo, bem como também na própria prática do jornalismo, embora seja elemento de 

relevância para os jogadores destes mundos, que representam, hoje, um mercado 

considerável, como veremos no tópico seguinte. 

 

II – Situação atual. 

 

A indústria dos games cresceu de tal forma que, somente nos Estados Unidos em 

2007, registrou uma receita de U$18,8 bilhões (NPD, 2008) e, no mesmo país, já há alguns 

anos ultrapassa o faturamento obtido pela venda de ingressos para o cinema (ABRAGAMES, 

2004). De acordo com o grupo NPD, 72% da população americana entre 6 e 44 anos de idade 

joga videogames ou jogos de computador (KUCHERA, 2008), desse total 62% afirma jogar 

on-line (NPD, 2007), o que representa aproximadamente 45% da população norte americana 

da faixa etária mencionada. Contemporaneamente, os mundos virtuais representam o maior 

mercado dentre os jogos de computador (PCGAMING, 2009). Existem hoje mais de 220 

jogos on-line massivos e, em 2008 tais jogos tiveram uma movimentação financeira 22% 

maior que a registrada em 2007 (ONLINE, 2009). 

De acordo com Woodcock (2008), o número de jogadores de mundos virtuais 

passou de 1 milhão, em 1999, para 16 milhões em 2008. Os números provavelmente são ainda 

maiores do que o analista da indústria dos games afirma, pois seus dados contemplam apenas 

os assinantes dos mundos virtuais pagos e os assinantes “premium” (ou seja: pagantes) dos 

jogos que incluem modalidades gratuitas, com conteúdo básico, e modalidades pagas, com 

conteúdo adicional (como é o caso de Puzzle Pirates e do Second Life). Excluem, assim, 

jogadores não-pagantes de jogos que oferecem conteúdo “premium” e vários jogos que 

funcionam no sistema de microtransações2, bem como aqueles que são inteiramente gratuitos 

– essas duas últimas categorias envolvem a maior parte dos mundos virtuais asiáticos, os sul-

coreanos principalmente. 

O mercado sul-coreano é considerado um dos mais importantes e avançados no 

que concerne aos mundos virtuais. De acordo com Rossignol (2006), aproximadamente 3,5% 
                                                 
2 O sistema de microtransações é usado geralmente em jogos que não cobram assinaturas a todos os jogadores – 
ou que sequer oferecem o serviço de assinatura. O sistema consiste no pagamento com moeda do mundo físico 
pela compra de objetos ou dinheiro virtual. Não se deve fazer confusão com a compra e venda de bens virtuais 
através de sites especializados ou de leilões, tais transações acontecem fora do sistema oficial de jogo e são, 
muitas vezes, consideradas infração do termo de compromisso que os jogadores têm de aceitar para ter acesso a 
um mundo virtual. As microtransações, por outro lado, são oficializadas pelos produtores do jogo que, por sua 
vez, oferecem suporte, em termos de software, às mesmas. O sistema é usado como uma forma alternativa de se 
obter renda com um mundo virtual. 
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da população sul-coreana acessa regularmente algum mundo virtual. Destacamos que os 

dados usados por Rossignol são de 2005 e, de acordo a análise de Woodcock (2008), o 

número de pessoas que jogam MMORPGs e jogos sociais on-line teria duplicado desde então. 

Atualmente, dentre os mundos virtuais, World of Warcraft3 é o que possui maior 

número de assinantes, destacando-se no gênero4 da fantasia medieval.  

Gráfico 01 – Mundos virtuais com mais de 200 mil assinantes. Fonte: Woodcock (2008). 

                                                 
3 Lançado em 2004, é o quarto jogo da linha Warcraft, iniciada em 1994 com Warcraft: Orcs & Humans, e o 
primeiro a se desviar do gênero de estratégia em tempo-real (RTS). 
4 Nesta dissertação o termo “gênero” aparece em diversos momentos. Estamos cientes da polissemia da palavra, 
bem como das discussões, na área da comunicação, referentes aos gêneros jornalísticos. Destacamos, entretanto, 
que o uso do termo, aqui, não se pretende a fazer referência ao jornalismo, mas sim ao gênero como uma 
taxonomia similar à percepção obtida no termo “gênero cinematográfico”. Os jogos eletrônicos dividem-se em 
diversos gêneros e sub-gêneros, como corrida, luta, stealth, survival horror e MMORPG. 
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Gráfico 02 – Mundos virtuais com número de assinantes entre 70 mil e 700 mil. Fonte: Woodcock (2008). 
 

Esses dados são importantes para entendermos a posição dos mundos virtuais 

hoje, e a abrangência que alcançam. Segundo projeção de Woodcock (2008), em 2012, o 

número de usuários pagos de mundos virtuais poderá alcançar 30 milhões, como podemos ver 

no gráfico abaixo: 
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Gráfico 03 – Número total de assinantes de mundos virtuais até 2008, e projeção de crescimento até 
2012. Fonte: Woodcock (2008). 

 

No Brasil é difícil precisar os números que o gênero abarca. A maior parte dos 

mundos virtuais não limita o acesso a jogadores de outras partes do mundo, assim, jogadores 

brasileiros podem ser encontrados nos jogos americanos, europeus e asiáticos. Além disso, as 

empresas que atuam especificamente no mercado nacional não costumam liberar dados 

relativos à quantidade de jogadores que possuem. Um terceiro fator é que boa parte dos 

jogadores brasileiros prefere jogos on-line gratuitos ou servidores5 piratas de mundos virtuais 

originalmente pagos. O gênero, entretanto, está bem representado no país, entre vários 

exemplos, podemos citar:  

 

a) A Hoplon Infotainment6, que lançou, em outubro de 2008, Taikodom7, o 

primeiro mundo virtual de larga escala desenvolvido no Brasil, consumindo 

                                                 
5 No contexto dos mundos virtuais, servidores, servers ou shards são instâncias diferentes do mesmo mundo. 
6 http://www.hoplon.com.br 
7 http://www.taikodom.com.br 
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recursos na ordem de R$ 15 milhões durante seus quatro anos de 

desenvolvimento (TAIKODOM, 2008); 

b) a LevelUp Games8, comercialmente responsável por vários MMORPGs no Brasil 

(entre eles estão City of Heroes9, City of Villains10, Ragnarok Online11, Lineage 

II12, Guild Wars13, Dungeon Runners14, MapleStory15, Perfect World16 e Silkroad 

Online17). 

c) a Kaizen Games18, que opera, desde 2004, a versão brasileira do jogo coreano 

Priston Tale19. Além disso, a empresa opera uma versão nacional do também 

coreano Audition Online20 e é a responsável pelo Second Life no país.   

 

A dimensão do fenômeno dos mundos virtuais coloca-os em papel de destaque na 

indústria do entretenimento – o que, por si só, justificaria a necessidade de um olhar mais 

aproximado sobre o mesmo. No tópico seguinte citamos um caso como exemplo da 

complexidade desses mundos. 

 

III – Corrupted Blood. 

 

Em setembro de 2005, exploradores foram contaminados por uma doença 

potencialmente fatal nas ruínas de Zul’Gurub. Ao retornarem à cidade mais próxima 

espalharam o patógeno, contaminando tanto a população do centro urbano como viajantes 

que, por sua vez, levaram a doença a outras cidades. A praga resultou em milhares de mortes 

no decorrer de poucos dias (LEMOS, R., 2005; WARD, 2005); Corrupted Blood, como ficou 

conhecida, não é, no entanto, uma “doença” no sentido tradicional da palavra, mas sim o 

                                                 
8 http://www.levelupgames.com.br 
9 Um dos dez maiores mundos virtuais contemporâneos. Lançado em 2004, é inspirado no gênero de super-
heróis das histórias em quadrinhos. Para mais informações, cf. “3.2 – City of Heroes”. 
Mundo virtual lançado em 2004. Para mais detalhes, cf. “3.2 – City of Heroes”. 
10 Jogo irmão do City of Heroes, porém focado em super-vilões. Cada um deles compartilha um pedaço do próprio 
mundo virtual com o outro, mantendo outra parte reservada. C.f.: http://www.cov.com 
11 http://www.ragnarokonline.com 
12 http://www.lineage2.com 
13 http://www.guildwars.com 
14 http://www.dungeonrunners.com 
15 http://www.maplestory.com 
16 http://www.perfectworld.com.my 
17 http://www.joymax.com/silkroad 
18 http://www.kaizengames.com.br 
19 http://www.priston.com.br 
20 http://www.audition.com.br 
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primeiro caso de pandemia em um mundo virtual – algo como a contraparte do World of 

Warcraft à Peste Negra européia.  

Existem casos anteriores de doenças virtuais. Em The Sims, por exemplo, os 

jogadores podem adquirir um porquinho-da-índia de estimação que, caso mal tratado, adoece 

e transmite a doença ao dono. Tais casos anteriores foram, entretanto, programados de forma 

a causar impacto limitado no jogo; não contam com as características que, juntas, 

condicionaram o aparecimento da pandemia de Corrupted Blood: capacidade de auto-

replicação, que torna possível à doença ser transmitida livremente entre os personagens no 

jogo, e altas “taxas populacionais”, pois em um mundo virtual o mundo do jogo é habitado 

por diversos jogadores (variando de uns poucos milhares até mais de dez milhões deles). 

A praga se originou quando os desenvolvedores do jogo adicionaram um novo 

labirinto, Zul’Gurub, dominado por um poderoso oponente denominado Hakkar, o 

Arrancador de Almas. Hakkar serve como o oponente final do labirinto, sendo sua derrota 

condição necessária para que os jogadores possam conquistar as devidas recompensas. Como 

um dos seus poderes, o oponente final tinha a habilidade de conjurar, sobre os jogadores, a 

Corrupted Blood, doença virtual que drena aos poucos a vida dos personagens. A doença era 

automaticamente transmitida a qualquer personagem sadio, quando na proximidade de um 

indivíduo contaminado; com isso os desenvolvedores intencionavam fazer com que os 

jogadores se espalhassem durante o combate, de modo a evitar a contaminação, forçando-os a 

adotar novas táticas durante o confronto. 

A programação original, no entanto, saiu de controle quando pets21 virtuais dos 

jogadores entraram em contato com a praga. Para reduzir a propagação da doença durante o 

combate, os jogadores recolhiam seus pets tão logo fossem contaminados, convocando-os 

novamente nas cidades. Dessa forma, os pets passaram a agir como veículo da doença, 

transmitindo-a para jogadores e NPCs, que se tornavam portadores e contaminavam outros 

jogadores e NPCs em um efeito em cascata. 

Em alguns servidores a Corrupted Blood chegou a contaminar metade da 

população, resultando em amontoados de corpos nas ruas das principais cidades do World of 

Warcraft. Na tentativa de conter o avanço da praga, os desenvolvedores decretaram estado de 

quarentena em pontos-chave do mundo do jogo; o problema, entretanto, foi resolvido 

                                                 
21 Literalmente, animais de estimação. Nos mundos virtuais os pets são altamente valorizados e costumam se 
dividir entre os úteis e os estéticos, os primeiros atuam como parceiros, ajudando seus donos em combate ou 
adicionando aos mesmos alguma habilidade especial, os estéticos não fornecem habilidades práticas mas são 
usados como extensão da personalidade do dono ou exibidos como recompensa por um feito difícil, como uma 
medalha. 
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completamente apenas após um patch22 que alterava a mecânica da doença, eliminando a 

possibilidade de contágio entre personagens. Até que essa solução fosse encontrada, diversos 

jogadores passaram a simplesmente evitar cidades e aglomerados de jogadores, gerando certa 

paranóia no mundo do jogo. 

De certa forma, a Corrupted Blood simulou, acidentalmente, diversos dos fatores 

que ocorrem em pandemias fora do espaço de jogo. O uso de animais como veículo (assim 

como na gripe aviária e peste negra, por exemplo) e formas rápidas de transporte, facilitando a 

propagação além de limites regionais, são apenas alguns desses fatores. O evento alcançou 

tamanha proporção que atraiu a atenção epidemiologistas com o intuito de estudar a mecânica 

da praga e o potencial dos mundos virtuais para o estudo de modelos de disseminação de 

doenças infecciosas (JOHNSON, C., 2007; KNIGHT, 2007). Mais que isso, a Corrupted 

Blood tornou-se um evento não apenas interno ao jogo, mas para todo o aparato de mídias que 

circunda o World of Warcraft, demonstrando ser um acontecimento contendo valores e 

elementos de notícia. 

 

IV – Corpus e aspectos metodológicos. 

 

O fenômeno da Corrupted Blood serve de ilustração do potencial do gênero de 

jogo para variados campos de pesquisa. Ajuda-nos a caracterizar a dimensão do fenômeno dos 

mundos virtuais que, em sua história, vêm atraindo pesquisadores de diversos campos com o 

intuito de estudar aspectos tão variados como a conformação, neles, das comunidades on-line 

(RHEINGOLD, 1993), da economia virtual e suas inter-relações com a economia externa ao 

jogo (CASTRONOVA, 2005a), os aspectos psicológicos relacionados aos jogadores, suas 

identidades e motivações (TURKLE, 1995; YEE, 2005, 2006a, 2006b; WERTHEIM, 2001), o 

panorama cultural do jogo e suas dinâmicas sociais (DUCHENEAUT; et al, 2006; TAYLOR, 

2006) bem como questões de cidadania on-line e liberdade de imprensa (CASTRONOVA, 

2005b; JENKINS, P., 2004; KOSTER, 2000; LUDLOW; WALLACE, 2007) ou relacionadas 

à narrativa e a novos modelos de contar estórias (MURRAY, 2003). 

Utilizamos os estudos sobre mundos virtuais, dos autores acima, como eixo de 

reflexão para a compreensão do fenômeno. 

 Destacamos também, dentre outros autores utilizados como referencial teórico 

para a esta dissertação, os estudos clássicos do lúdico de Huizinga (1938) e Caillois (1958), 

                                                 
22 Atualizações do código de um software. Os patches são geralmente utilizados para a correção de bugs ou 
melhorias na usabilidade ou segurança. 
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bem como os estudos sobre: construção de realidade de Berger e Luckmann (1966), Schutz 

(1962) e Searle (1995); mídia, mercado e cibercultura de Wolton (2003, 2004), Lemos 

A.(2004), Anderson C. (2006) e Johnson S.(2001); game design de Bartle (2003) e Crawford 

(2003) e jornalismo de Vizeu (2003, 2007), McCombs (2004), Wolfe (1973) e Silva Jr. 

(2000).  

Trabalhamos, durante a pesquisa, segundo a lógica metodológica do estudo de 

caso. Mais especificamente, fazemos uma análise estrutural de dois jornais distintos focados 

em mundos virtuais: The City Scoop e EVE TV. 

Temos como objetivos: 

 

a) A recuperação do aparato teórico necessário à compreensão do funcionamento 

dos mundos virtuais; 

b) perceber o momento de surgimento dos mundos virtuais e o contexto então 

existente no que concerne ao desenvolvimento dos jogos eletrônicos, bem 

como traçar uma cronologia desses jogos e as alterações de suas caracteríscas 

durante a existência do gênero; 

c) refletir, face ao quadro teórico construído, a relação entre os jogadores e o 

mundo e a cultura do jogos; 

d) analisar, dentro do contexto das externalidades midiáticas, as características do 

jornalismo de mundos virtuais, com foco especificamente em The City Scoop 

e EVE TV.  

 

A escolha dos jornais The City Scoop e EVE TV para estudo de caso deve-se ao 

fato que ambos, inicialmente, representam um espectro diferenciado no que concerne à 

cobertura dos mundos virtuais. The City Scoop replica os padrões encontrados nos jornais 

impressos e preocupa-se com os acontecimentos do jogo City of Heroes. EVE TV, por outro 

lado, apresenta-se de acordo com as características de um jornal televisivo ligado a EVE 

Online23. Baseamos nossa escolha de jornais de mundos virtuais distintos na teoria da 

tipificação dos jogadores de mundos virtuais, proposta por Bartle (1996)24, pois consideramos 

que, se as particularidades (de jogabilidade e conteúdo oferecido aos jogadores) de diferentes 

mundos virtuais podem influenciar tanto as expectativas dos jogadores, com relação ao que 

                                                 
23 Um dos dez maiores mundos virtuais contemporâneos. Lançado em 2003, pertence ao gênero da ficção 
científica. Para mais informações, cf. “3.4 – EVE Online”. 
24 Apresentamos a perspectiva de Bartle em “4.2 – The City Scoop e EVE TV”. 
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encontrarão on-line, quanto o público do jogo, seria de esperar que a mesma relação fosse 

replicada no que concerne ao público das externalidades midiáticas bem como ao material 

para elas produzido. Discutiremos as diferenças e características particulares de EVE Online e 

City of Heroes, bem como o efeito que possam ter nos jogadores e externalidades midiáticas, 

em “3 – Jornais e jornalismo virtuais”, e “4.2 – The City Scoop e EVE TV”. 

Nosso recorte compreende: as 18 primeiras edições de The City Scoop, 

abrangendo o período de 18 de maio de 2007 a 21 de setembro do mesmo, e os nove últimos 

episódios de EVE TV (episódios 13 a 21), abrangendo o período de 06 de outubro de 2007 a 

24 de novembro do mesmo ano. 

Optamos por incluir, na dissertação, uma unidade de armazenamento digital 

contendo material de apoio, incluindo exemplos de diversas externalidades midiáticas, bem 

como uma edição do City Scoop e parte da programação de EVE TV. 

 

V – Estrutura. 

 

A estrutura desta dissertação é constituída deste capítulo de Introdução e de mais 

quatro capítulos, dois anexos (um impresso e outro em formato digital), referências 

bibliográficas, glossário e os elementos pré-textuais que antecederam esta seção. 

Em “1 - Mundos virtuais: definições, origens e características” apresentamos o 

que são os mundos virtuais, quais são suas características e estabelecemos uma série de 

termos e conceitos imprescindíveis para a compreensão do fenômeno. Tratamos dos dois 

precedentes que tornaram o aparecimento do gênero possível (a criação dos jogos de 

computador e os jogos de interpretação de personagens) para, em seguida, traçar a cronologia 

dos mundos virtuais. Encerramos o capítulo com a situação contemporânea do gênero. 

Em “2 – A realidade, o mundo e o jogador” estabelecemos as perspectivas 

teóricas pertinentes à pesquisa. Discutimos a possibilidade da existência de um círculo mágico 

(HUIZINGA, 1938) nos mundos virtuais e as questões pertinentes à realidade no que se 

relaciona a esses jogos. Em seguida trabalhamos com o conceito das externalidades midiáticas 

relacionadas aos mundo virtuais.  

Em “3 – Jornais e jornalismo virtuais” trazemos os precedentes para o 

jornalismo nos mundos de jogo e começamos a ilustrar como os diferentes focos, 

estabelecidos por mundos virtuais distintos, influenciam na jogabilidade e cultura dos mundos 

virtuais. Apresentamos as características de City of Heroes e EVE Online e fazemos a análise 

dos jornais The City Scoop e EVE TV. Neste capítulo também discutimos uma tipificação dos 



Introdução. 

 

24

jogadores de mundos virtuais e como as características desses jogos pode influenciar no 

público das externalidades midiáticas. 

Em “4 – Endgame” apresentamos as conclusões da pesquisa. Consideramos o 

papel das externalidades midiáticas dentro do fenômeno dos mundos virtuais bem como as 

potencialidades que apresentam aos jogadores. Buscamos uma apreciação do direcionamento 

de conteúdo apresentado nos jornais estudados e tratamos das questões envolvendo as 

características jornalísticas de The City Scoop e EVE TV. 

O “Anexo A – Mídias complementares” é constituído de uma unidade de 

armazenamento digital onde incluímos peças complementares à dissertação: vídeo com trecho 

da seção de notícias do EVE TV e a edição de nº 16 do City Scoop; vídeos demonstrativos do 

funcionamento de Tennis for Two e Spacewar; machinimas “(G)News From Outland - Crisis 

at da Portal!”, “Your Super Powers and You!” e “Man vs. Second Life”; trechos da 

programação da EVE Radio e w00t Radio e o mapa, em alta resolução, da influência política 

das alianças e corporações de EVE Online em 11 de janeiro de 2009.  

O “Anexo B – Declaração dos Direitos dos Avatares” traz o texto homônimo de 

Raph Koster, game designer (um dos responsáveis pela criação de Ultima Online e Star Wars 

Galaxies) e estudioso de mundos virtuais.  

Nesse conjunto de trabalho, procuramos, em breves termos, eleger casos que, ao 

mesmo tempo, fossem capazes de condensar o problema ao qual nos propusemos – o 

jornalismo nos jogos – e, paralelamente fossem também capazes de expandir as reflexões e 

intersecções do campo do jornalismo com o universo específico dos games. Propomo-nos 

também a ter o trabalho como um “preparador de possibilidades”, considerando o possível 

desenvolvimento da presente pesquisa em etapas futuras. De certo modo, o produto de tal 

esforço coloca-se a seguir. 
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1 - MUNDOS VIRTUAIS: DEFINIÇÕES, ORIGENS E CARACTERÍSTICAS. 
 

 

É possível negar-se a seriedade, mas não o jogo. 
- Johan Huizinga 

 

Os mundos virtuais compõem um fenômeno que, em 2008, completou 30 anos de 

existência, tempo, no qual, partiram de ambientes capazes de suportar apenas 32 jogadores 

on-line simultaneamente, para mundos com até 10 milhões de usuários. Neste capítulo, temos 

como objetivo traçar uma cronologia desses mundos, bem como suas relações com a indústria 

dos games e com os jogos de interpretação de personagem, de modo a compreender os 

elementos e forças que atuam nesses mundos. 

Começamos com os termos e definições usados para fazer referências aos 

mesmos, caracterizando o que é um mundo virtual. Em seguida partimos para uma breve 

descrição do nascimento dos jogos eletrônicos e, posteriormente, dos jogos de interpretação 

de personagem – sem os quais os mundos virtuais seriam uma impossibilidade, ao menos na 

forma como os compreendemos hoje. Tratamos também dos aspectos presentes nos jogos de 

interpretação que são importantes para a compreensão da lógica dos mundos virtuais. 

A história dos mundos virtuais, em si, começa com o surgimento dos MUDs 

(Multi-User Dungeon, ou “Masmorra Multi-Usuário”), prevalentes até meados da década de 

1990, quando há uma mudança de paradigma no gênero com o nascimento dos MMORPGs 

(Massive Multiplayer Online Roleplaying Games – Jogos de Interpretação On-line para 

Quantidade Massiva de Jogadores).  

Fechamos nossas considerações deste capítulo com uma rápida exposição sobre a 

situação contemporânea da indústria dos games e a situação dos mundos virtuais dentro da 

mesma. 
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1.1 – MMORPGs, jogos sociais, mundos sintéticos e mundos virtuais. 

 

Durante os seus 30 anos de existência, vários termos surgiram para designar os 

mundos virtuais. Murray faz referência ao proskenion do teatro grego antigo, uma plataforma 

elevada localizada em frente ao cenário (cujo equivalente moderno poderíamos chamar de 

“palco”), já que considera muito do que acontece nos jogos on-line como um tipo de teatro 

interativo e enxerga jogos em geral como: 

“[...] um tipo de narração abstrata que se parece com o universo da 
experiência cotidiana, mas condensa esta última a fim de aumentar o 
interesse. Todo jogo, eletrônico ou não, pode ser vivenciado como um drama 
simbólico” (MURRAY, 1997).  

Embora a metáfora teatral seja interessante para compreendermos parte do que 

acontece nesses ambientes on-line, ela é ao mesmo tempo geral demais e pouco abrangente, 

pois coloca na mesma categoria todos os gêneros de jogos on-line e não especifica fatores 

importantes dos mundos virtuais (e.g.: formação de comunidade e criação de bens de valor) 

como veremos de forma mais aprofundada no próximo capítulo: “2 – A realidade, o mundo e 

o jogador”. 

 Outros termos incluiriam infoesfera25 (JOHNSON, S., 2001) ou o ciberespaço26 

de Gibson (1984), que, decerto, envolvem partes dos mundos virtuais em sua definição e 

tomam tais mundos como parte de si. Há também o termo metaverso27, freqüentemente usado 

para designar o Second Life e, exatamente por tal razão, acaba sendo normalmente 

confundido como sinônimo desse único mundo.  

Castronova (2005a) prefere o termo “mundo sintético”, que define como “um 

ambiente para grandes grupos, expansivo e semelhante a um mundo feito por humanos para 

humanos, e que é mantido, gravado e renderizado por um computador” (tradução nossa)28, o 

que inclui jogos on-line de características não-massivas e/ou não persistentes, como Counter-

Strike29 e Diablo30. Taylor (2006) também trabalha com os conceitos de “ambientes 

                                                 
25 No sentido usado por S. Johnson (2001), a infoesfera seria o espaço imaterial que engloba todas as formas 
midiáticas e de informação. 
26 Gibson (1984) define o ciberespaço como sendo uma alucinação coletiva onde dados abstratos de 
computadores ganham representação gráfica. 
27 Metaverso é o termo usado por Stephenson (1992) para descrever um ambiente urbano virtual construído ao 
redor de uma rua de 100 metros de largura que percorre toda a circunferência (65 mil quilômetros) de um mundo 
perfeitamente esférico e negro. O metaverso poderia ser acessado de duas formas: através de óculos de realidade 
virtual ou, em uma versão de baixa qualidade, por meio de terminais públicos de computador. 
28 An expansive, world-like, large-group environment made by humans, for humans, and which is maintained, 
recorded and rendered by a computer. 
29 Originalmente uma modificação (mod), produzida em 1999 por fãs, baseada no sistema de outro jogo, o Half-
Life. Pertence ao gênero de “jogo de tiro em primeira pessoa” (First-person Shooter – FPS) que simula combates 
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persistentes” e “mundos persistentes”, que remetem a uma das características básicas desses 

mundos: a persistência. 

A persistência é também característica fundamental na definição de “mundos 

virtuais” usada por Bartle (2003). Além desta, o autor define outros aspectos que distinguem 

os mundos virtuais de outros ambientes on-line: possuem uma física própria31 e 

compartilhamento de espaço, e acontecem em tempo real (discutiremos tais características de 

forma mais detalhada em “2.2 – A realidade do jogo e a realidade da vida cotidiana”). 

Tais características delimitam com maior precisão o fenômeno, excluindo: 

 

a) Jogos de tiro em primeira pessoa, como o Counter-Strike, pois não são 

persistentes; 

b) jogos off-line e softwares como o Google Earth, pois não são compartilhados 

ou não envolvem personagens; 

c) jogos de RPG (Jogos de Interpretação de Personagens, do inglês “Roleplaying 

Games”; serão discutidos de forma mais detalhada em “1.4 – Jogos de 

interpretação de personagens”) por e-mail ou fóruns, pois não são em tempo-

real; 

d) salas de bate-papo, pois não possuem física. 

 

Nesta pesquisa adotamos três denominações, das quais “mundo virtual” é a 

primeira e mais abrangente delas, enquadrando-se nela dois tipos distintos, o que nos leva à 

segunda e terceira denominações: MMORPGs e jogos sociais. A diferença mais básica entre 

ambos consiste no fato de que os MMORPGs fazem substancial uso de inteligência artificial e 

são orientados pela realização de objetivos (goal-oriented).  

O jogador de um MMORPG interage com um mundo de jogo com forte influência 

dos desenvolvedores, que nele imbuem uma série de tarefas a serem realizadas, dificuldades a 

serem encontradas no processo, bem como recompensas ao final. Os jogos sociais, por outro 

lado, são mais livres, caracterizando-se pelo maior grau de abertura, não contendo (ou não 

                                                                                                                                                         
entre dois times, um representando um grupo terrorista e o segundo um esquadrão anti-terrorista. No gênero FPS 
incluem-se jogos famosos como Wolfstein 3D (visto como a origem do gênero), Doom e Quake. 
30 RPG eletrônico dos subgêneros “hack and slash” (“matar e pilhar”) e “dungeon crawler” (“exploração de 
masmorras”) com modo de jogo on-line produzido pela Blizzard Entertainment em 1997. Como os subgêneros 
sugerem, consiste da exploração de uma longa masmorra com o intuito básico de matar monstros e pilhar 
tesouros. 
31 Em se tratando de jogos, a física está diretamente atrelada ao sistema de regras. Refere-se à espacialidade 
dentro do jogo e às regras aos quais os diferentes componentes e objetos do jogo se submetem nessa 
espacialidade. 
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privilegiando) objetivos e recompensas imediatos implementados pelos desenvolvedores do 

mundo em questão. Nos jogos sociais, os jogadores guiam-se pelos objetivos traçados por eles 

mesmos e, como o nome afirma, a socialização com outros jogadores é colocada como 

prioridade inquestionável à dinâmica desafio/recompensa encontrada nos MMORPGs. 

Essas dinâmicas dão aos MMORPGs um aspecto maior de ludus, enquanto os 

jogos sociais privilegiam o paidia32. De acordo com essa classificação, Second Life se 

enquadra na categoria de jogo social, World of Warcraft na de MMORPG e, ambos, na de 

mundos virtuais.  

Para entendermos mais dos mundos virtuais, entretanto, precisamos compreender 

a origem dos mesmos, a começar com o surgimento dos primeiros jogos eletrônicos, 

efetivamente, ambientes virtuais, mesmo que de forma limitada. 

 

1.2 – Tennis for Two: computação analógica e osciloscópio. 

 

Caso a relevância de algo pudesse ser consistentemente derivada de sua 

associação com outros assuntos, não seria, de modo algum, difícil - mesmo em décadas 

anteriores - argumentar a colocação dos jogos eletrônicos em alguns degraus acima nessa 

escala imaginária; pois o criador do primeiro videogame33, William Higinbotham, esteve 

envolvido no desenvolvimento de tecnologias que condicionaram certos fatores constitutivos 

da sociedade contemporânea. 

Formado em física pela Universidade de Cornell, EUA, Higinbotham esteve, no 

início da década de 1940, envolvido no aperfeiçoamento da tecnologia “radar” (Radio 

Detection and Raging – Medição e Detecção por Rádio) no Laboratório de Radiação do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Posteriormente, o cientista fez parte do 

Projeto Manhattan, sendo promovido a chefe da Divisão de Eletrônicos do projeto em 1945. 

No Novo México, EUA, testemunhou a explosão-teste da primeira bomba atômica, em 16 de 

julho de 1945, a uma distância de cerca de 38Km.  

 Em 1958, no Laboratório Nacional de Brookhaven, EUA, Higinbotham 

desenvolveu o Tennis for Two, o primeiro videogame. Com a ajuda de um sistema 
                                                 
32 Ludus e paidia são conceitos essenciais dos jogos e do brincar como definidos por Caillois (1958). Paidia é o 
impulso anárquico, de diversão, alegria e improvisação, enquanto ludus exige certo grau de esforço, habilidade e 
engenhosidade, é a adoção da dificuldade gratuita e a organização através de regras. Assim sendo, paidia está 
mais ligado ao brincar e ludus ao jogar, sendo, entretanto, ambos presentes em todas as formas do lúdico, em 
maior ou menor grau. 
33 Usamos, aqui, “videogame” em seu sentido amplo, referindo-se a todos os jogos eletrônicos interativos 
envolvendo exibição de imagens através de uma tela e reprodução de sons, com sua física e regras calculadas por 
um aparelho computacional. 
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computacional analógico, os jogadores podiam controlar os movimentos da bola em uma 

quadra de tênis, visualizada numa perspectiva lateral através da tela circular de cinco 

polegadas de um osciloscópio (tipo de aparelho cujo objetivo original é averiguar as variações 

do potencial elétrico em um dado sistema)34.  

 

 
Ilustração 01 – Aparelhagem do Laboratório Nacional de Brookhaven no Visitor’s Day de 1958. A 
seta, na imagem, demarca onde aparece o Tennis for Two. Fonte: Brookhaven ([entre 1993 e 2008]). 

 

Apesar da importância histórica, Higinbotham desenvolveu Tennis for Two 

apenas com o interesse de oferecer algum entretenimento aos visitantes do seu laboratório, 

permitindo que tivessem contato direto com o hardware (ANDERSON, J., 1983). 

Anualmente, o Laboratório Nacional de Brookhaven abria as portas aos visitantes, o 

“Visitor’s Day”. Devido a natureza das tecnologias desenvolvidas no laboratório, porém, os 

visitantes não podiam interagir com as máquinas, ficando restritos a um passeio expositivo 

pelas instalações. 

Higinbotham, que era então chefe da Divisão de Instrumentação, disse que 
lhe ocorrera que “poderia avivar um pouco o lugar ter um jogo que as 
pessoas pudessem jogar, e que pudesse passar a mensagem de que nossos 
empreendimentos científicos têm relevância para a sociedade” 
(BROOKHAVEN, [entre 1993 e 2008], tradução nossa)35. 

                                                 
34 Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos um vídeo com a reconstrução de Tennis for Two de 
1983, realizada no Laboratório Nacional de Brookhaven. 
35 Higinbotham, who was then head of the Instrumentation Division, said it occurred to him that “it might liven 
up the place to have a game that people could play, and which would convey the message that our scientific 
endeavors have relevance for society”. 
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O jogo fez parte da exibição para visitantes do laboratório por dois anos. A versão 

de 1959 contava com uma tela maior e duas variações adicionais do jogo, que simulavam o 

tênis em baixa gravidade, Tennis for Two “na Lua” e em alta gravidade, Tennis for Two “em 

Júpiter”.  

Em seu artigo As We May Think, Vannevar Bush (1945), questiona: “Agora [...] 

isso [a guerra] parece aproximar-se do fim. O que os cientistas farão então?” (tradução 

nossa)36 Bush, assim como Higinbotham, esteve envolvido no Projeto Manhattan. O Tennis 

for Two, de Higinbotham, embora apontasse exatamente uma das respostas à pergunta de 

Bush, teria destino semelhante ao Memex37 proposto no As We May Think: nenhum dos dois 

exerceu influência imediata sobre o desenvolvimento computacional, e/ou dos jogos 

eletrônicos, sendo apenas posteriormente redescobertos e usados como inspiração por futuros 

desenvolvedores. O Tennis for Two não gerou continuidades, representando um evento 

isolado durante alguns anos. 

 

1.3 – Spacewar e o nascimento da indústria dos games. 

 

A história dos jogos eletrônicos recomeça, no início da década de 1960, no 

mesmo instituto que formou Higinbotham: o MIT. Mais precisamente com um dos alunos do 

Instituto, Steve Russel. Russel fazia parte do Tech Model Railroad Club (TMRC), um grupo 

do MIT que: 

[...] atraía estudantes que gostavam de construir sistemas e ver como as 
coisas funcionavam. Esses não eram estudantes de faculdade típicos. Muitos 
deles eram baixos e a maioria não era atlética. Alguns usavam óculos com 
lentes grossas. No final da década de 1950 e no começo da de 1960, anos 
antes da invenção da calculadora de bolso, esses eram os garotos que 
carregavam réguas de cálculo. (KENT, 2001, tradução nossa)38. 

                                                 
36 Now […] this appears to be approaching an end. What are the scientists to do next? 
37 O Memex, aparelho teórico proposto por Vannevar Bush (1945) tem seu nome derivado de “memory 
extender”, ou “extensor de memória”. O aparelho consistiria de uma grande mesa onde se localizariam controles 
eletro-mecânicos e dispositivos de tecnologia de microfilmes: leitores, telas para exibição, os microfilmes 
propriamente ditos, e câmeras para a gravação de novos deles. De acordo com Bush, no Memex, a Enciclopédia 
Brittanica inteira poderia ser reduzida ao tamanho de uma caixa de fósforos. As informações contidas no 
aparelho não seriam estáticas, permitindo a adição de novo conteúdo, pesquisadores poderiam fazer anotações e 
relacioná-las ao conteúdo existente através de trilhas de informação, que poderiam também interligar diferentes 
documentos. O aparelho prevê, assim, o funcionamento de tecnologias futuras, como o hipertexto, e até mesmo o 
funcionamento das enciclopédias wiki. 
38 [...] appealed to students who liked to build systems and see how things worked. These were not typical 
college students. Many of them were short and most were unathletic. Some wore thick glasses. In the late 1950s 
and early 1960s, years before the invention of the pocket calculator, these were the kids who carried a slide ruler. 
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Os integrantes do TMRC estavam fascinados pelos computadores desde que 

descobriram, em 1959, um IBM 407 nas instalações do MIT, desenvolvendo o hábito de 

escrever programas; tanto que os mais adeptos vieram a ser chamados, entre eles, de hackers. 

O termo “hack” era, e ainda é, uma gíria comum no campus do MIT, significando elaboradas 

peças e trotes que os alunos pregam. Exemplos de notórios “hacks” no MIT são: esconder a 

porta do escritório do reitor com um quadro de avisos falso ou decorar o “Grande Domo” da 

universidade como o robô R2-D2 dos filmes Star Wars. Os membros TMRC, porém, usavam 

hack com outro significado: uma solução inteligente para um problema difícil. A gíria 

encontrou uma aplicação freqüente para descrever o resultado de horas de programação, 

sendo os programas chamados de “hacks” e os melhores programadores “hackers”. 

 Em 1961, o MIT recebeu um novo computador, o Programmable Data 

Processor-1 (PDP-1). A nova, e relativamente pequena, máquina tinha um valor de 

aproximadamente U$120 mil e oferecia como recursos o uso de fitas de papel para o 

armazenamento de dados e um monitor. Foi usando esse computador que Russel teve a idéia 

de criar o hack com, provavelmente, a maior influência dentre os da época: um jogo.  

 

 
Ilustração 02 – Imagem de um PDP-1. Fonte: Wikimedia Commons. 

 

As circunstâncias eram quase únicas: para o desenvolvimento de um videogame é 

necessário um monitor e, naquela época, apenas quatro lugares dos Estados Unidos possuíam 
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acesso a computadores com tal recurso (KENT, 2001), o MIT era um desses lugares. Um ano 

depois nascia Spacewar. 

Spacewar consistia numa batalha espacial entre duas naves distintas que 

circulavam um sol e usava várias estrelas como pano de fundo. O jogo simulava os efeitos 

gravitacionais do sol sobre naves, distorcendo suas rotas de vôo e puxando-as para dentro de 

si. Os jogadores deveriam ficar atentos para evitar a armadilha solar e ainda atirar torpedos na 

nave adversária. 

 

 
Ilustração 03 – Spacewar em seu monitor original39. Fonte: Wikimedia Commons.  

 

Demorou mais dez anos até os videogames saírem das universidades e chegarem 

ao mercado, e o primeiro a fazer isso foi Computer Space, uma recriação do Spacewar. 

Desenvolvido por Nolan Bushnell, Computer Space usava um computador especializado, cujo 

único intuito era rodar o jogo, e um tubo de televisão monocromática de 15 polegadas para 

exibir os gráficos – tudo montado em um gabinete de fibra de vidro. Era uma máquina 

                                                 
39 Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos um vídeo demonstrando o funcionamento de 
Spacewar em um computador PDP-1. 
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operada por fichas, um tipo de videogame específico que acabou sendo chamado de arcade, 

ou “fliperama”40. 

Computer Space não obteve grande sucesso comercial devido à complexidade de 

sua interface, apenas algumas máquinas localizadas próximas a campi universitários atingiram 

um alto grau de popularidade (KENT, 2001). O jogo, porém, abriu o precedente para 

Bushnell, que viria a fundar a Atari em 1972. Dez anos após sua criação, o faturamento da 

Atari era de aproximadamente U$ 2 bilhões por ano (KENT, 2001), dando inicio ao que hoje 

conhecemos como a indústria dos games.  

 

1.4 – Jogos de interpretação de personagens. 

 

Desde antes da criação do primeiro jogo eletrônico, na verdade, desde os 

princípios do século XIX, existem os Jogos de Guerra41 (WILLIAMS; HENDRICKS; 

WINKLER, 2006). Através de miniaturas ou fichas, que representam exércitos, os jogadores 

simulam batalhas históricas ou hipotéticas através desses jogos (e.g.: War e Supremacia).  

A partir da década de 60, alguns jogadores começam a demonstrar interesse em 

controlar individualmente os heróis das batalhas. Esse crescente interesse foi responsável pela 

personalização das unidades envolvidas no combate: ao invés de um batalhão ou exércitos, os 

jogadores estavam controlando os generais, controlando “personagens”. 

Tal mudança marca a transição entre os Jogos de Guerra e outro dos fatores 

importantes para o nascimento dos mundos virtuais: os RPGs. Em 1974, os game designers 

Gary Gygax e Dave Arneson publicaram Dungeons & Dragons (D&D), considerado o 

primeiro RPG criado (WILLIAMS; HENDRICKS; WINKLER, 2006), e certamente o de maior 

sucesso comercial da atualidade42. 

                                                 
40 Ambos os termos antecedem os jogos de computador. “Fliperama”, em específico, está diretamente ligado às 
máquinas de pinball, originalmente jogos cujo objetivo era arremessar bolas em um gabinete de madeira e 
acertar buracos estrategicamente cercados por pinos. A habilidade do jogador estava em fazer a bola ricochetear 
da forma correta até o buraco pretendido. Em 1947, um engenheiro chamado Harry Mabs decidiu adicionar 
paletas móveis ao jogo, mudando o propósito para impedir a bola de escapar por uma abertura na parte inferior 
do gabinete, essas paletas eram chamadas de “flippers” e revolucionaram a forma como os pinballs eram 
jogados. O termo “fliperama” reflete exatamente a influência causada por essa mudança e veio a ser, 
posteriormente, usado de forma geral para uma gama de produtos da indústria da diversão eletromecânica, 
composta principalmente pelos pinballs, redemption games (e.g.: Whac-A-Mole – jogo onde o jogador empunha 
um martelo e se posiciona frente à uma estrutura com vários buracos, de onde saem, aleatoriamente e em 
velocidades variadas, toupeiras mecânicas, que devem ser acertadas pelo jogador – e jogos de grua, que 
consistem de gaiolas ou aquários repletos de objetos, nos quais o jogador assume o controle de uma mão 
mecânica na tentativa de capturar algum desses objetos) e radiolas de ficha, antes do advento dos videogames. 
41 Do inglês “War Games”, também conhecidos como “Jogos de Estratégia”. 
42 Originalmente publicado pela TSR, o Dungeons & Dragons ganhou, em junho de 2008, sua quarta edição, pela 
empresa Wizards of The Coast. 
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Ao colocar o foco nos personagens ao invés dos exércitos, os RPGs abrem a 

possibilidade de personalização, de individualização dos elementos de jogo. Enquanto 

exércitos são massas indistintas, os personagens podem ser únicos, com personalidade e 

aspirações próprias. Ao jogar com personagens, os jogadores começaram a explorar as 

nuances de serem uma outra pessoa dentro de um mundo imaginário, começaram a 

interpretar. 

Um RPG consiste em dois elementos: 

 
a) Cenário: descreve onde se passa o jogo; 

b) sistema: conjunto de informações, a mecânica, as regras do jogo. Engloba 

quais ações são possíveis aos personagens, como criá-los e como resolver as 

questões que surgem durante a partida. 

 
Uma partida de RPG consiste na reunião de um grupo de pessoas por algumas 

horas. Cada jogador assume um personagem, exceto um jogador que desempenha um papel 

especial: o de mestre do jogo (o título em específico varia de acordo com o jogo, embora 

“mestre” seja o mais comum. Alguns dentre os vários outros títulos usados são: “narrador”, 

“anfitrião” e “juiz”). O mestre fica responsável pela criação da história principal do jogo 

(cenário), bem como pela aplicação das regras (sistema) e resolução de conflitos e dúvidas 

durante as partidas. Se compararmos o RPG a um jogo eletrônico, o mestre faria o papel de 

“console” ou “computador”, descrevendo onde os outros jogadores estão, controlando as 

variáveis de ambiente e os personagens que não estejam sob controle dos jogadores. O grupo, 

então, entra em um processo de narração coletiva e teatro de improviso, o mestre descreve a 

situação e os jogadores pensam no que seus personagens fariam e descrevem suas ações de 

acordo. 

Quaisquer desafios ou obstáculos que surjam são resolvidos de acordo com o 
sistema, seja referenciando números presentes em uma ficha de personagem 
(que detalha as forças e fraquezas do personagem), rolando um dado, ou 
através de uma combinação de ambos. Uma vez que o resultado seja 
conhecido, para o bem ou para o mal, a história continua. Dessa forma, não 
existem realmente “vencedores” ou “finais” nos RPGs. Ao invés disso os 
jogadores estão interessados em vivenciar uma boa estória, mas também em 
melhorar seus personagens, aumentando suas forças e diminuindo suas 
fraquezas, permitindo-os assim viver histórias cada vez mais épicas e 
grandiosas (WILLIAMS; HENDRICKS; WINKLER, 2006, tradução 
nossa)43. 

                                                 
43 Any challenges or obstacles that arise are resolved according to the system, either referencing a number on a 
character sheet (which details the strengths and weaknesses of the character, by rolling a die, or by some 
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Dos RPGs saíram várias características usadas nos MMORPGs e nos mundos 

virtuais de forma geral. Dentre elas encontram-se os conceitos de: 

 

a) Personagem: nos RPGs o personagem é não só uma persona dramática, 

distinta do jogador mas controlada por ele, é também o intermediário entre o 

jogador e o cenário, é através das ações do personagem que o jogador afeta as 

disposições da narrativa e mantém contato com o mundo do jogo. O termo 

também identifica outras personas dentro do mundo de jogo que não são 

controladas pelos jogadores; 

b) grupo de jogo: os RPGs são jogados em grupo, são jogos sociais ao invés de 

individuais (HUIZINGA, 1938/2007; SALEN; ZIMMERMAN, 2004). A 

maioria dos RPGs, entretanto, incentiva que o termo “grupo de jogo” (ou 

somente “grupo”) signifique mais que um punhado de pessoas jogando um 

mesmo jogo, mas que inclua também os personagens, de modo a agirem em 

conjunto focando na colaboração para resolução dos conflitos propostos pelo 

mestre e existentes no cenário; 

c) experiência: aqui visto não apenas como o fato de se ter vivido e/ou aprendido 

com certas situações, pessoas, lugares ou leituras. Aqui, experiência toma um 

papel quantificador, uma lógica matemática que estabelece, entre outras 

coisas, o poder de determinado personagem e quão mais poderoso fica após 

certos eventos de jogo. Usualmente o conceito é representado por “pontos de 

experiência”, ou XP (do inglês “experience points”), mas existem jogos que 

adotam abordagens menos diretas; 

d) PC: do inglês “player character”, ou “personagem jogador”. São os 

personagens protagonistas da história, controlados pelos jogadores “comuns”, 

tradicionalmente cada jogador controla um personagem, mas existem 

exceções; 

e) NPC: do inglês “non-player character”, ou “personagem não-jogador”. São os 

personagens secundários controlados pelo mestre do jogo; 

                                                                                                                                                         
combination of the two. Once the outcome is known, for good or for ill, the story continues. In this way, there 
are never really "winners" or "endings" in RPGs. Rather, the players are interested in experiencing a good story, 
but also improving their characters' and diminishing their weaknesses, thereby allowing them to experience 
grander and more epic stories. 
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f) classe: simplificadamente, a “profissão” de determinado personagem; 

condiciona o papel dele dentro de um grupo de jogo e/ou cenário, assim como 

algumas de suas habilidades. As classes eram, originalmente, quatro arquétipos 

básicos: o guerreiro (combatente primário do grupo), o mago (auxilia no combate 

à distância e simplifica a resolução de determinados conflitos pelo empenho de 

forças místicas), o clérigo (oferece suporte aos outros personagens, através da 

cura e efeitos benéficos que tornam o grupo mais efetivo) e o ladrão (furtivo, 

adiciona versatilidade ao grupo). No Dungeons & Dragons as classes eram (e 

ainda são) determinadas primariamente pelo papel que desempenham em 

combates. Posteriormente surgiram RPGs com sistemas de classes mais flexíveis, 

envolvendo aspectos outros que não apenas o bélico; existem ainda RPGs que 

baniram completamente o sistema de classes em troca de maior versatilidade e 

liberdade na criação de personagens; 

g) raça: outrora hegemônico nos jogos de interpretação de personagens, hoje é 

um conceito que inexiste em vários RPGs, enquanto que, em outros, 

confunde-se com o conceito de classe. No que concerne ao cenário, a raça 

ajuda a definir o passado do personagem, parte de suas características e 

cultura; no que concerne ao sistema, oferece determinadas vantagens e 

desvantagens quando se faz a comparação com personagens de outras raças. 

Na primeira edição do Dungeons & Dragons, as raças são derivadas 

primariamente do mundo da Terra-Média, criado pelo escritor J.R.R. Tolkien para 

a sua saga O Senhor dos Anéis e outros de seus romances; sendo frequentemente 

reutilizadas em jogos com cenários do gênero de fantasia medieval, tipicamente 

incluem humanos (versáteis), elfos (graciosos), anões (resistentes e persistentes), 

halflings (ou hobbits, pequenos e sorrateiros humanóides) e orcs (fortes e 

agressivos); 

h) pontos de vida: conceito quantitativo que representa a vitalidade de um 

personagem, a perda de todos os pontos geralmente ocasiona morte. Sistemas 

diferentes de RPG usam nomes e mecânicas diferentes para representá-lo, 

alguns mais abstratos que outros; 

i) dano: conceito diretamente ligado ao de pontos de vida, o dano geralmente 

diminui, de uma forma ou outra, os pontos de vida, colocando o personagem 

em risco. Sua aplicação depende de quão abstrato é o sistema de pontos de 

vida. 
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Como identifica Taylor (2006): “jogos de mesa, mais notoriamente Dungeons & 

Dragons, fornecem algumas das fundações e estruturas mais básicas de muitos jogos multi-

usuário do gênero da fantasia” (tradução nossa)44, e o gênero “fantasia” compõe a maior parte 

dos mundos virtuais, representando 94,2% deles em abril de 2008 (WOODCOCK; 2008). 

Além dos conceitos relacionados à mecânica dos jogos, mencionados acima, os 

RPGs influenciaram e influenciam algumas das disposições dos mundos virtuais em termos 

de cenário e objetivos de jogo; as características dos RPGs de não terem fim definido e de 

possibilitarem a interação (através dos personagens) com mundos ficcionais foram fortes 

influências no desenvolvimento dos mundos virtuais. No próximo capítulo trataremos, de 

modo mais aprofundado, de como essa possibilidade de interação com mundos ficcionais, 

bem como os conceitos acima mencionados, aparecem nos mundos virtuais. 

 

1.5 – Masmorras multi-usuário. 

 

O precedente que levaria ao nascimento do gênero de maior expressividade 

econômica, e provavelmente cultural, dentre os jogos de computador, não saiu dos 

laboratórios de desenvolvimento da indústria dos games. Assim como Spacewar, MUD 

(Masmorra Multi-Usuário), o jogo que daria origem, 18 anos mais tarde, aos MMORPGs, foi 

desenvolvido dentro de uma universidade; mais precisamente a Universidade de Essex, Reino 

Unido. 

MUD nasceu em 1978, produto dos esforços de dois estudantes de ciências da 

computação: Roy Trubshaw e Richard Bartle. Era um jogo com interface composta puramente 

de texto e suporte até 36 jogadores simultâneos. Inspirado em adventures textuais (gênero de 

jogos eletrônicos que consiste de histórias interativas com interface puramente textual, onde o 

jogador é submetido a vários enigmas e inimigos, e a resolução da história depende de explorar o 

universo do jogo em busca de pistas e itens, usados para superar os obstáculos), como Zork45, em 

MUD os jogadores interagem através de comandos escritos e caminham pelo mundo virtual 

procurando missões para cumprir e inimigos para vencer.  

                                                 
44 Tabletop gaming, most notably Dungeons & Dragons (D&D), provides some of the basic structure and 
underpinning of many multiuser fantasy-genre games. 
45 Zork era uma gíria usada pelos hackers (termo usado no sentido explicado em “1.2 – Spacewar e o nascimento da 
indústria dos games”) do MIT para definir um programa inacabado. Durante o desenvolvimento do Zork, que 
durou de 1977 a 1979, entretanto, várias versões incompletas do jogo já haviam sido distribuídas. Quando ficou 
finalmente completo, o jogo foi batizado “Dungeon”, mas o nome Zork já havia se popularizado de forma tal que 
acabou se tornando o título oficial quando lançado comercialmente, em 1980, pela Infocom. 
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O nome MUD é, muitas vezes, associado ao cenário de fantasia medieval do RPG 

D&D. Perpetuado através de vários outros jogos, RPGs ou não, seja em versões eletrônicas ou 

“de mesa”, esse tipo de cenário consiste, em resumo, na escolha de uma classe e raça para um 

personagem, usado tipicamente para caçar tesouros protegidos por monstros em masmorras 

labirínticas. Richard Bartle, entretanto, nega a influência do D&D:  

O “D” em MUD significa “Dungeon” [masmorra]. Ao contrário do 
que muita gente pensa, isso nada tem haver com o jogo de 
interpretação de personagens Dungeons & Dragons [...]. Ao contrário, 
isso se deve ao fato de que a versão de Zork que Roy [Trubshaw] 
jogou foi uma conversão para Fortram chamada DUNGEN [a 
linguagem Fortram não dava suporte a nomes maiores que seis 
caracteres]. Roy queria algo que fosse como um DUNGE(o)N multi-
usuário, e o acrônimo MUD surgiu imediatamente (BARTLE, 2003, 
tradução nossa)46. 

Devemos levar em consideração, porém, que o desenvolvimento do próprio 

Colossal Cave Adventure47, de 1975, o primeiro adventure textual (tomado como inspiração 

pelo Zork), incluía elementos do D&D, entre eles, o “dungeon master” (“mestre da 

masmorra”), título usado pelo D&D para designar o mestre de jogo. Devemos também 

considerar que o próprio Dungeons & Dragons inspirou, ainda na década de 70, o nascimento 

de um outro gênero de jogo: os RPGs eletrônicos (que então também faziam uso de interface 

puramente textual). Tipicamente, os adventures textuais não incluíam situações de combate, 

sendo, a princípio, uma forma de ficção interativa imbuída de vários quebra-cabeças, não 

compondo, assim, uma experiência interessante para multiplayer. Os RPGs eletrônicos, por 

outro lado, focavam na exploração e combate, tornando a experiência do jogo em grupo mais 

interessante. 

 

                                                 
46 The “D” in MUD stands for “Dungeon”. Contrary to what many people assume, this has nothing to do with 
the role-playing game Dungeons & Dragons […]. Instead, it is due to the fact that the version of Zork Roy 
[Trubshaw] played was a Fortram port called DUNGEN. Roy wanted something that was like a multi-user 
DUNGE(o)N, and the acronym MUD immediately presented itself. 
47 Também conhecido como “Adventure” ou também “ADVENT”. 
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Ilustração 04 – Tela inicial do Colossal Cave Adventure, o primeiro adventure textual. Fonte: 
Wikimedia Commons. 

 

O mais provável é que tenha havido uma influência mútua entre esses jogos e 

gêneros, hipótese que se torna mais provável se considerarmos que o desenvolvimento de 

jogos de computador de então, fossem RPGs eletrônicos ou adventures textuais (assim como, 

posteriormente, MUDs), acontecia primariamente dentro das universidades, onde um círculo 

relativamente pequeno de pessoas tinha acesso (além de habilidade e disposição para 

programação) a computadores, muitas das quais pertenciam ao mesmo público alvo do D&D 

(KENT, 2001; WILLIAMS; HENDRICKS; WINKLER, 2006).  

 

1.6 – MUDs: as quatro primeiras gerações de mundos virtuais. 

 

MUD destaca-se dos similares da época pela possibilidade do jogador jogá-lo on-

line, acompanhado por um grupo formado de outros jogadores – ou de encontrar esses outros 

jogadores espalhados pelo jogo. MUD possibilitava, assim como nos RPGs tradicionais, a 

formação de um grupo de jogo, com a vantagem dos jogadores não necessitarem estar todos 

em um mesmo lugar físico. Na época da criação de MUD, a Universidade de Essex servia 

como piloto para o projeto EPSS, que possibilitava comunicação com os computadores da 

ARPAnet. Universidades de fora da Inglaterra conseguiam, assim, um caminho aberto até 

MUD.  
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O jogo não podia ser acessado apenas através da EPSS, a universidade dispunha 

de alguns modems e as BBSs48 inglesas conseguiram permissão de possibilitar a conexão de 

seus usuários com MUD – contanto que apenas durante as madrugadas (BARTLE, 2003). 

Menos de um ano após a primeira versão de MUD, um similar, PIGG, foi desenvolvido por 

Stephen Murrell, outro estudante da Universidade de Essex. 

 

 
Ilustração 05 – Tela inicial do MUD1. O jogo ainda pode ser acessado através do site British Legends 
(http://www.british-legends.com/) que oferece vários métodos de conexão: através do TELNET (a 
forma de acesso mais próxima à original, retratada na ilustração acima), por meio de aplicativo Java 
que roda no próprio navegador, ou via programa específico denominado WizTerm. 

 
Bartle (2003) classifica a história dos mundos virtuais em cinco gerações, sendo o 

surgimento de MUD (e de jogos similares) classificado como a primeira geração. A segunda 

geração começa a partir de 1985, ano que marca o início da pluralização de jogos 

semelhantes, dentre eles estavam Shades, Gods, AMP e MirrorWord. Eventualmente, o jogo 

original passa a ser chamado de “MUD1” e a sigla MUD (agora significando Multi-User 

Domain – “Domínio Multi-Usuário”, descartando a denominação de “masmorra”, não mais 

adequada, pois vários dos jogos surgidos no gênero já não usavam o cenário medieval fantástico 

como inspiração) passa a designar não um jogo, mas um novo gênero de jogos. 

Os provedores de serviço on-line dominantes da época, a CompuServe nos EUA e 

a CompuNet na Inglaterra, adotaram o MUD1 como parte de seu conteúdo on-line. A 

                                                 
48 Bulletin Board System, rede de computadores de alcance local. De certo modo, as BBSs foram as precursoras 
da World Wide Web, entre outros aspectos da Internet. 
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CompuNet chegou a desenvolver Federation, o primeiro MUD a usar uma ambientação não-

medieval. 

A terceira geração começa em 1989 e é marcada por uma grande expansão49. O 

gênero alcança uma popularidade tal que “em Julho de 1992, existiam mais de 170 jogos 

multi-usuário diferentes na internet, usando dezenove linguagens de construção de mundo 

diferentes” (RHEINGOLD, 1993, tradução nossa)50. Além disso: 

[...] um estudo do tráfego de dados do backbone da NSFnet, em 1993, 
mostrou que pouco mais de 10% dos bits pertenciam a MUDs; em outras 
palavras, antes do advento da World Wide Web (WWW) MUDs constituíam 
uns 10% da internet (BARTLE, 2003, tradução nossa)51. 

A quarta geração data de 1995, quando Alan Klietz desenvolve Sceptre of Goth.  

A empresa GamBits, sentindo o apelo comercial dos MUDs, transpõe o jogo para PC, 

permitindo o seu uso através de uma conexão dial-up, e o lança comercialmente com relativo 

grau de sucesso (BARTLE, 2003). Outras empresas seguem o exemplo, mas, tanto na 

Inglaterra quanto no restante da Europa, o sucesso é limitado pelas pesadas taxas telefônicas 

praticadas na época, que impedem o crescimento desse filão comercial. 

Nos EUA, por outro lado, as tarifas telefônicas se mostravam bem mais modestas. 

O nascimento da WWW e a guerra de preços entre os provedores de acesso americano 

fomentaram a popularização da Internet. A grande rede, antes restrita às universidades, agora 

estava facilmente disponível à população comum. 

Todos os maiores provedores de então, CompuServe, Prodigy, QuantumLink (que 

se tornaria a AOL) e GEnie, fecharam contratos com produtores de MUDs. Os jogos seriam 

fornecidos como parte do conteúdo exclusivo do provedor, na tentativa de atrair mais usuários 

e, mais especificamente, de mantê-los on-line por mais tempo: a política comercial praticada 

na época baseava-se na taxação por hora de conexão. Para os criadores dos jogos isso 

significava que, quanto mais tempo os usuários passassem nos seus jogos, mais royalties 

receberiam dos provedores de internet. Os MUDs mais populares da época, Gemstone III e 

                                                 
49 AberMUD foi um dos grandes responsáveis pela expansão; ao contrário dos jogos anteriores, produzidos em 
MACRO-10 Assembler, ele foi estruturado na linguagem de programação C, ganhando compatibilidade com o 
sistema operacional Unix. Essa abertura fez proliferar não somente outras ambientações de jogo, mas também 
variações no próprio conceito: LPMUDs, DikuMUDs, MOOs, MUSHs, e MUCKs. Não cabe aqui citar todas as 
peculiaridades de cada uma dessas variações, basta dizer que algumas delas passaram a orientar os ambientes 
através de objetos, outras eliminaram o aspecto de “jogo” em favor da interação entre os jogadores e existiram 
aquelas que arriscaram o uso de simples gráficos gerados através de códigos ASCII. 
50 By July 1992, there were more than 170 different multi-user games on Internet, using nineteen different world-
building languages. 
51 […] a study of traffic on the NSFnet backbone in 1993 showed that just over 10% of the bits belonged to 
MUDs; in other words, before the advent of the World Wide Web (WWW) MUDs constituted some 10% of the 
Internet. 
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Dragon's Gate, chegaram a render cerca de U$ 1 milhão por mês aos seus criadores 

(BARTLE, 2003). 

Quando as redes de BBS passaram a funcionar como provedores menores de 

acesso à internet, a AOL (e os três outros grandes provedores, em conseqüência) se viu 

forçada a mudar sua política comercial, cobrando de seus assinantes uma taxa fixa mensal 

para obter acesso. Essa mudança impossibilitou comercialmente os contratos assinados com 

os criadores dos MUDs exclusivos de tais provedores, que por outro lado, de maneira geral, 

não aceitaram uma mudança de contrato. Como solução foi proposta a mudança da 

classificação dos MUDs para “conteúdo premium”: o usuário pagaria a taxa mensal fixa para 

ter acesso ao conteúdo normal, sendo o conteúdo premium cobrado por hora de acesso. O 

resultado foi a perda de cerca de 90% dos jogadores de MUDs (BARTLE, 2003). 

 

1.7 – Massive Multiplayer Online Roleplaying Games e o início da era gráfica nos mundos 
virtuais. 
 

Com origem em uma época onde as interfaces baseadas em texto ainda eram o 

padrão no mundo da informática, os MUDs seguiam uma estrutura similar a jogos populares 

da década de 80 (e final dos anos 70). Entretanto, novas tecnologias levaram a informática a 

mudar do padrão de interface textual para a gráfica; até mesmo os adventures textuais, que 

inspiraram o MUD1, ganharam uma representação gráfica do mundo do jogo. A interface 

antiquada dos MUDs acaba tornando improvável o aparecimento de novos jogadores e 

dificultando a manutenção de vários dos antigos, fazendo-se necessária uma forma de 

contornar o problema. 

É possível que logo disponham [os MUDs] de paisagens em três dimensões 
e avatares gráficos com o diálogo escrito em forma de globos em cima de 
suas cabeças. Esses avanços podem facilitar a participação de uma audiência 
mais ampla na fantasia coletiva (MURRAY, 1997). 

Talvez Murray ainda não soubesse enquanto escrevia seu livro, mas era 

exatamente o que acontecia naquele momento. Migrando o conceito dos MUDs para uma 

interface gráfica, nascem os MMORPGs52. Iniciando a quinta geração dos mundos virtuais, 

em 1996 são lançados Meridian 5953, nos EUA, e The Kingdom of the Winds54, na Coréia do 

Sul. Em 1997 aparece um dos MMORPGs mais bem sucedidos que já existiram – e usado 

                                                 
52 Embora o jogo da América Online, Neverwinter Nights, de 1991, detenha o título de primeiro mundo fantástico 
virtual a usar gráficos, ele mantinha o mesmo padrão dos MUDs e ainda cobrava U$6,00 por hora de jogo, quando a 
norma na época era de serem gratuitos os jogos on-line. 
53 http://meridian59.neardeathstudios.com/ 
54 http://www.nexustk.com 
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como referência no desenvolvimento dos novos jogos do gênero até hoje (BARTLE, 2003; 

CASTRONOVA, 2005a) – Ultima Online55, que atinge a marca de 100 mil usuários em 

apenas um ano e rende à OSI (empresa criadora do jogo) por volta de U$ 12 milhões no 

mesmo período (BARTLE, 2003). 

Ultima Online representou um marco na história dos mundos virtuais:  

Ele revolucionou os jogos de multiplayer, [...] sendo um vanguardista em 
assuntos que ainda estavam sendo fortemente discutidos. Foi um dos 
primeiros jogos a confrontar um protesto em massa dos jogadores, isso para 
não falar da venda de itens virtuais por dinheiro do mundo real (TAYLOR, 
2006, tradução nossa)56. 

Eventos esses, mencionados por Taylor, começam a salientar as relações políticas 

e econômicas, presentes nos mundos virtuais, que ajudam a borrar o espaço entre o mundo de 

jogo e o mundo externo ao jogo, assunto que trataremos de forma aprofundada no próximo 

capítulo. 

 

 
Ilustração 06 – Meridian 59. 

 

                                                 
55 http://www.uo.com 
56 It revolutionized multiplayer gaming, [...] being a frontrunner on issues still under heavy debate. It was one of 
the first games to confront mass player protest, not to mention the sale of virtual items for real world currency. 
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Ilustração 07 – Ultima Online. 

 

1998 é o ano do lançamento de Lineage57, que possibilitou à sua produtora, a 

coreana NCsoft58, alçar posição entre as maiores do mercado de jogos on-line. O ano seguinte 

viu o lançamento de Everquest, da Sony Online, que dominou por cinco anos o mercado 

americano de MMORPGs. 

Embora compartilhem de diversas características, existem alguns aspectos que 

fizeram, a partir de 1996, a cisão do gênero, fazendo nascer, dos MUDs, os MMORPGs: 

 

a) A maior parte dos MUDs era gratuita, aqueles que não eram cobravam por hora 

e podiam ser acessados apenas pelos assinantes dos provedores nos quais os 

jogos estavam hospedados. Os MMORPGs costumam cobrar taxas fixas 

mensais e podem ser assinados por qualquer pessoa com acesso à internet; 

b) enquanto os MUDs precisam de comandos digitados no teclado (como: “vá 

para o norte” ou “pegar caneta”), seus sucessores incorporam uma interface 

gráfica que faz uso da combinação mouse-teclado. Isso torna os MMORPGs 

mais intuitivos, pois não exigem que seus jogadores aprendam com 

antecedência uma longa lista de comandos, basta um clique de mouse ou 
                                                 
57 www.lineage.com 
58 http://www.ncsoft.com/kor/index.asp 
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pressionar de tecla para mover o personagem, exatamente como nos demais 

jogos off-line contemporâneos; 

c) aspecto massivo e global. Os MMORPGs nasceram no início da popularização 

da internet, o que possibilitou um alcance global. Enquanto os MUDs ficavam 

na escala das dezenas de jogadores, seus sucessores  chegam a milhões de 

jogadores – Lineage, no seu ápice, teve um total de 4 milhões de assinantes 

(CASTRONOVA, 2005a). A Blizzard Entertainment anunciou, em janeiro de 

2008, que World of Warcraft, o maior do gênero atualmente, ultrapassou a 

marca dos 10 milhões de jogadores (BLIZZARD, 2008); 

d) grau de participação dos usuários. Os jogadores de MUDs ajudavam a criar o 

mundo virtual de seus personagens. Dependendo do MUD, os participantes 

recebiam um maior ou menor grau de liberdade de criação, permitindo-os 

adicionar novas áreas ao jogo, ou novos comandos, objetos, etc. Eles eram co-

construtores, além de jogadores. Considerando o tamanho e complexidade 

adquiridos pelos MMORPGs, em comparação aos MUDs, não é de surpreender 

que essa liberdade criativa tenha sido, em grande parte, tomada. Alguns títulos 

ainda oferecem espaços que podem ser personalizados pelos jogadores (Second 

Life59 permite a compra de terra, ilhas ou casas, onde o jogador pode construir 

e mudar a aparência do que quiser, bem como modificar alguns dos sistemas de 

regras que atuam no local, além da criação de objetos e roupas; City of Heroes 

permite a criação de bases secretas por grupos de heróis; EVE Online coloca 

toda a economia de uma galáxia nas mãos dos jogadores, onde as ações deles 

podem ter profundos impactos comerciais). As alterações feitas pelos jogadores 

acabam sendo mais limitadas, mas chegam a atingir um grau de complexidade 

impossível de se alcançar em um MUD, devido à dimensão dos mundos 

virtuais mais recentes. 

 

No próximo capítulo, iremos tratar da relação que tais jogos possuem com 

questões como identidade e realidade, de forma a entender como o fenômeno se encaixa na 

vida de seus jogadores e na sociedade em geral, e como passa a condicionar o aparecimento 

das externalidades midiáticas e a produção de notícias dentro dos mundos de jogo. 

 

                                                 
59 http://secondlife.com/ 
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2 – A REALIDADE, O MUNDO E O JOGADOR. 
 

 

Vida, o que ela é senão um sonho? 
- Lewis Carroll 

 

Existem certas particularidades que podem ser percebidas ao observar uma partida 

de War ou uma luta de boxe. Considerando-se os objetivos destes jogos (de forma 

simplificada, no War, ocupar com peças coloridas determinadas áreas; no boxe, fazer seu 

oponente permanecer caído por 10 segundos) percebe-se uma postura que, do perspectiva da 

práxis mundana, mostra-se como ineficiente. Poder-se-ia afirmar que as formas mais efetivas 

de conquistar tais objetivos seriam, em um, espalhar com a mão as peças por cima de todo 

tabuleiro, no outro, agredir o oponente com uma arma. Ainda assim, os envolvidos recusam 

tais ações, assumindo uma postura que insiste em decidir o resultado das ocupações de 

território através da sorte de obter bons números nos dados (no War), ou de forrar as mãos 

com tecido alcochoado e golpear o oponente em pontos restritos e de formas limitadas (no 

boxe). Decerto, tal postura pode não parecer muito prática ou efetiva, mas, mesmo não 

contemplando as formas mais eficientes de se alcançar os objetivos – talvez, exatamente por 

isso – apresenta-se como essencial para a aceitação dos elementos que compõem o boxe e o 

War como os conhemos. 

O jogo de War acontece em um tabuleiro retangular; a luta de boxe em um ringue 

quadrado, dentro desses espaços as ações de cada um dos jogadores estão limitadas por uma 

lógica particular, as regras, o sistema. O sistema é o que dita que, para um território ser 

conquistado (as áreas, mencionadas acima), deverá ser invadido por tropas (as peças 

coloridas) disponíveis nos territórios adjacentes. O sistema é o que estabelece que chutes não 

são permitidos dentro do ringue.  

Na intercessão entre o tabuleiro, as regras e a vontade de aceitar e respeitar a 

existência de ambos, é criado um quadro que permite a criação de uma nova realidade, 

governada por uma lógica própria: o jogo. 
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Enquanto é evidente que os jogos acontecem dentro de nossa realidade, com 

aparatos físicos, gestos, posturas ou informação binária, que lhes dão suporte, é também 

perceptível que se realizam em um bolsão que os distinguem dos aspectos mais ordinários da 

realidade, como afirma Huizinga (1938), “todo jogo se processa e existe no interior de um 

campo previamente delimitado”, sendo “um intervalo em nossa vida quotidiana”. Para 

Huizinga, (1938), os jogos acontecem dentro de um “círculo mágico”, idéia adotada também 

por outros estudiosos dos jogos, como Caillois (1958), para quem o jogo é uma atividade 

essencialmente “separada: circunscrita dentro de limites de tempo e espaço previamente 

definidos e fixados” (tradução nossa)60. Distintos da vida real, os jogos aconteceriam, então, 

dentro do “círculo mágico”: 

Em um sentido muito primário, o círculo mágico de um jogo é onde o jogo 
acontece. Jogar um jogo significa entrar em um círculo mágico, ou talvez em 
criar um quando um jogo começa. O círculo mágico de um jogo pode ter um 
componente físico, como o tabuleiro de um jogo de tabuleiro, ou o campo de 
uma disputa atlética. Mas muitos jogos não têm limites físicos, queda-de-
braço, por exemplo, não requer muito em termos de lugares ou materiais 
especiais. O jogo simplesmente começa quando um ou mais jogadores 
decide jogar (SALEN; ZIMMERMAN, 2004, tradução nossa)61. 

As margens do círculo mágico funcionam delimitando o que é jogo e não-jogo, 

distinguindo da vida mundana os territórios controlados pelas regras do jogo. De fato o 

círculo explica bem o “fascinante paradoxo do jogo [...] que proporciona ao jogador perigosas 

experiências que são absolutamente seguras” (CRAWFORD, 2003, tradução nossa)62. Apenas 

a existência do círculo mágico possibilita tal segurança, pois: “dentro do círculo mágico, 

significados especiais se agrupam ao redor de objetos e comportamentos. Em efeito, uma 

nova realidade é criada, definida pelas regras do jogo e habitada por seus jogadores” 

(SALEN; ZIMMERMAN, 2004, tradução nossa)63.  

O círculo mágico é, entretanto, conceito insuficiente para compreender as 

peculiaridades pertinentes dos mundos virtuais. Embora o Homo Ludens de Huizinga (1938) 

dedique considerada atenção à presença do lúdico na sociedade, ele contempla um momento 

                                                 
60 Separate: circumscribed within limits of space and time, defined and fixed in advance. 
61 In a very basic sense, the magic circle of a game is where the game takes place. To play a game means entering 
into a magic circle, or perhaps creating one as a game begins. The magic circle of a game might have a physical 
component, like the board of a board game or the playing field of an athletic contest. But many games have no 
physical boundaries-arm wrestling, for example, doesn't require much in the way of special spaces or material. 
The game simply begins when one or more players decide to play. 
62 The fascinating paradox of play […] that provides the player with dangerous experiences that are absolutely 
safe. 
63 Within the magic circle, special meanings accrue and cluster around objects and behaviors. In effect, a new 
reality is created, defined by the rules of the game and inhabited by its players. 
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histórico que antecede o surgimento dos jogos eletrônicos. Sete décadas após a obra, podemos 

afirmar que os jogos, hoje, abarcam fenômenos além das possibilidades existentes nos (e para 

os) jogos de tabuleiro contemporâneos a Huizinga. Não faria sentido, em um jogo de 

tabuleiro, o caso da Reuters, que abriu uma sucursal dentro do jogo Second Life 

(TURRETINI, 2006) – veiculando, além de notícias relacionadas aos acontecimentos do 

mundo do jogo, cotações diárias da taxa de conversão entre o Dólar Americano e o Dólar 

Linden (moeda virtual usada no Second Life). 

Para melhor entendermos os fatores envolvidos nos mundos virtuais, faremos, 

neste capítulo, uma recuperação bibliográfica que nos ajude a compreender o funcionamento 

das questões de identidade, formação de comunidades e construção de realidade, relacionadas 

a tais jogos. Para isso, recuperaremos as teorias, relacionadas à identidade nos mundos 

virtuais, de autores como Turkle (1995), Young (1994) e Wertheim (2001), bem como os 

estudos dos aspectos de comunidade virtual envolvidos nesses jogos, através de autores como 

Rheingold (1993) e Taylor (2006), além de vários outros. Trabalharemos com os conceitos de 

Huizinga (1938) e Caillois (1958), que se referem às características do jogo e do lúdico de 

maneira mais ampla, bem como com os de game designers, a exemplo de Salen e Zimmerman 

(2004), Bartle (2003) e Crawford (2003). As teorias sociais de Berger e Luckmann (1966) e 

Schutz.(1962) também desempenharão papel de destaque neste capítulo, ao ajudar a entender 

as questões referentes à construção da realidade e das diferentes esferas da mesma. 

 

2.1 – Identidades e comunidades. 

 

Embora tenham começado com mundos baseados na fantasia medieval de J.R.R. 

Tolkien, os mundos virtuais logo passaram a representar ambientes fantásticos dos mais 

diversos, mundos criados tomando como referência livros, filmes ou séries populares (como 

Jornada nas Estrelas, Duna e Alice no País das Maravilhas) ou quaisquer coisas que surgissem 

na imaginação dos seus jogadores e criadores. Consistem em mundos de fantasia criados para 

possibilitar a interação, entre seus vários usuários, em um ambiente diferente do mundo físico 

onde vivem. Em um MUD, por exemplo, a idéia é que alguém possa ser e se parecer com 

qualquer coisa que deseje e, como nos RPGs, um jogador de MUD poderá representar o papel 

daquilo que escolher. 

Acima de tudo, um MUD é sustentado pelos personagens que o povoam. [...] 
Mundos de fantasia (seja on ou off-line) são sempre tão bons quanto as 
imaginações que os compõem. [...] Como o Unicórnio disse a Alice do outro 
lado do espelho: “Se você acreditar em mim, vou acreditar em você.” Nos 



2 – A realidade, o mundo e o jogador. 

 

49

MUDs de sucesso, todos se empenham pela máxima convicção, em relação 
tanto ao próprio personagem quanto ao mundo como um todo (WERTHEIM, 
2001). 

Enquanto nos RPGs os jogadores se reúnem fisicamente para interpretar e contar 
estórias, nos mundos virtuais não há necessidade do encontro físico, não é mais necessário “entrar 
e sair” dos personagens pois há uma “identidade paralela” (WERTHEIM, 2001) em 
funcionamento. Os jogadores ganham a vantagem de um anonimato relativo, uma pessoa em um 
mundo virtual pode ser reconhecida pelo nome e aparência de sua personagem, mas somente será 
conhecida pelo seu nome real – e o que ele representa – se assim desejar. 

Jogadores de MUD possuem o controle completo de como eles se parecem 
no mundo textual [...] eles literalmente definem a si mesmos. [...] Enquanto a 
maioria se limita às características físicas (de um eu ficcional), há jogadores 
que usam as descrições para dizer coisas sobre o personagem que a 
aparência física falharia em descrever. Quando outros personagens os 
encontram [...] eles vêem a descrição que aquele jogador escreveu. Na vida 
real, há vários tipos de características físicas e sociais indesejáveis que 
acompanham os encontros, e que poderiam ou não refletir precisamente o 
personagem. Preconceitos do mundo real podem impedir uma mulher 
intelectual de ser levada a sério por alguns homens, por exemplo. Porque o 
texto auto-escrito é a única informação que representa uma persona em um 
MUD (até o nome é escolhido pelos jogadores), os jogadores têm pleno 
controle do “eu” que mostram ao mundo virtual (YOUNG, 1994, tradução 
nossa)64. 

Tais jogos on-line acabam, desse modo, por exibir um potencial de se revelarem 
“domínios surpreendentes de exploração psicossocial” (WERTHEIM, 2001). Esses espaços 
acabam por possibilitar maneiras de explorar aspectos do “eu” que não são possíveis no dia-a-dia. 

Os MUDers estão usando a mídia do ciberespaço para criar novas 
comunidades e para complementar a experiência de vida real deles [ênfase 
no original]. Alguns relacionamentos on-line se desenvolvem em encontros 
na vida real, e idéias são trocadas e desenvolvidas no irrestrito ambiente 
imaginativo. [...] Na maioria dos casos, os MUDers lidam com os desafios 
do ambiente textual criando comunidades on-line [ênfase no original] que se 
tornam parte da identidade real deles, enriquecendo suas vidas. Essa nova 
mídia permite-os explorar a si mesmos, e suas ações, de forma objetiva, 
redesenhando suas noções do “eu” e de comunidade (YOUNG, 1994, 
tradução nossa)65. 

                                                 
64 MUD players are in complete control over how they are looked upon in the textual world [...] MUDers 
literally define themselves. [...]  While most stick to physical traits (of a fictional self), players use the 
descriptions to say things about character that physical appearance  would fail to relay. When other characters 
encounter them [...] they see the description that the player has written. In real life, there are all kinds of 
unintended visual and aural cues accompanying encounters which may or may not reflect accurately on 
character. Prejudices of the real world may impede an intellectual woman to be taken seriously by some men, for 
instance. [...] Because self-authored text is the only information representing MUD personae (even name is 
chosen by players), players have full control of the self they present to the virtual world. 
65 MUDers are using the medium of cyberspace to create new communities to supplement their real life 
experience. Some online relationships develop into real life meetings, and ideas are exchanged and developed in 
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Nos seus estudos sobre comunidades virtuais (que antecedem a popularização da 

world wide web), Rheingold (1993) afirma que as pessoas estariam usando a comunicação 

mediada por computador “para redescobrir o poder da cooperação, transformando a 

cooperação em um jogo, um modo de vida” (tradução nossa)66 criando comunidades com três 

bases essenciais: o capital social, o capital de conhecimento e a comunhão. Rheingold (1993) 

identifica a presença desses aspectos nos MUDs, qualificando-os como comunidades virtuais. 

O aspecto de formação de comunidade ao redor de atividades lúdicas, entretanto, 

antecede os jogos eletrônicos com capacidade para vários jogadores on-line. Podemos citar o 

senso de identificação e comunhão entre dois torcedores do mesmo time de futebol, ou a 

estabilidade dos grupos de jogadores de RPG. 

As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes, 
mesmo depois de acabado o jogo. É claro que nem todos os jogos de bola de 
gude, ou de bridge, levam à fundação de um clube, mas 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 
(HUIZINGA, 1938). 

Similarmente, nos mundos virtuais os jogadores podem juntar-se em grupos ou 

guildas67, mas, além disso, os outros jogadores são importantes por criar “uma platéia, um 

senso de presença social e um espetáculo” (DUCHENEAUT; et al, 2006, tradução nossa)68.  

A metáfora do “surfe na web” pode se revelar inadequada para os 
ziguezagues sociais da maioria dos que se comunicam através da Internet. 
Surfar, no mundo real, é afinal de contas uma atividade solitária; [...] o 
surfista da Web é visto enfrentando as incessantes ondas do fluxo de 
informação, sem prestar muita atenção aos outros surfistas [...]. The Palace 
[um dos primeiros jogos sociais gráficos], por outro lado, sugere uma 
metáfora muito mais pedestre: o flâneur de Baudelaire, o "homem da 
multidão" atraído para o tumulto do bulevar do século XIX (JOHNSON, S., 
2001). 

Essa sensação de estar “separadamente juntos” explica o comportamento de uma 

categoria de jogadores que, no jargão dos mundos virtuais, são conhecidos como soloers: 

aqueles que preferem jogar sozinhos em um mundo virtual compartilhado, ao invés de 

participarem de grupos de jogo ou de jogarem off-line.  

                                                                                                                                                         
the unrestrained imaginative environment. […] For the most part, MUDers meet the challenges of the textual 
environment, creating online communities that can become part of their real life identity and enrich their lives. 
The new medium allows them to explore themselves and their actions objectively and re-envision their sense of 
self and community. 
66 To rediscover the power of cooperation, turning cooperation into a game, a way of life. 
67 Organizações mais formais de jogadores. Possuem um caráter mais permanente que os grupos. Trataremos das 
guildas mais adiante neste tópico. 
68 An audience, a sense of social presence, and a spectacle. 
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O termo vem do substantivo em inglês (existente também em português, na 

mesma forma), “solo”: performance executada por uma única pessoa. O verbo to solo 

consiste na execução de tal performance individual. A equivalência, em português, seria 

solista: aquele que executa um solo, ou instrumentista especializado em solos musicais69. Nos 

mundos virtuais existem ainda outras razões para jogar solo: 

 

a) Ritmo próprio: alguns preferem manter seu próprio ritmo de jogo a lidar com 

as dinâmicas envolvidas em grupo; 

b) maiores recompensas: alguns jogos tornam mais fácil a realização de 

determinadas tarefas quando executadas separadamente, de forma a cativar 

soloers, o que faz com que jogadores que preferem jogar em grupo acabem 

atuando solo em algumas situações, de forma a usufruir de tais facilidades; 

c) disposição momentânea: as limitações de tempo presentes na vida de cada 

jogador fazem com que, em um ou outro momento, jogar solo seja a melhor 

opção, pois não envolve nem o gasto de tempo necessário para conseguir um 

grupo, nem os constrangimentos sociais de ter de abandonar-lo subitamente. 

Além disso, em determinados momentos, o humor de um jogador pode fazer 

com que ele queira aproveitar a experiência lúdica sem ter que 

necessariamente interagir de forma direta com outros (TAYLOR, 2006); 

d) status: algumas tarefas dentro de um mundo virtual são propositalmente 

criadas para serem realizáveis apenas por grupos, usando da cooperação e 

esforço em conjunto para superar as dificuldades envolvidas na tarefa. 

Conseguir completar uma dessas tarefas jogando só é, muitas vezes, motivo de 

orgulho para os jogadores (BARTLE, 2003), gerando certo reconhecimento na 

comunidade. 

 

Os Soloers, embora sejam parte importante da população dos mundos virtuais, 

não apresentam, entretanto, a perspectiva mais popular no que se refere às interações sociais 

nesses ambientes on-line. Existem, em quase todos os jogos do gênero, duas estruturas básicas 

de interação direta entre os jogadores: 

 

                                                 
69 Nesta pesquisa optamos pelo uso de “soloer”, em detrimento a “solista”, por ser um termo já pertencente ao 
jargão dos mundos virtuais. 
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a) Grupos: associações temporárias entre um número variável de avatares 

(geralmente de dois a oito). Na maioria dos mundos virtuais, os jogadores 

escolhem um tipo de especialização para seus personagens, escolhem uma 

classe. Cada classe possui características distintas que definem suas forças e 

fraquezas. Ao jogarem em grupo, os jogadores complementam as fraquezas e 

forças de seus avatares de forma a atuarem mais eficientemente;  

b) guildas70: associações mais formais que envolvem um número maior de 

jogadores – o número máximo de jogadores varia a cada jogo, mas geralmente 

é de algumas dezenas ou até mesmo uma, duas ou três centenas. As guildas 

possuem estrutura hierárquica de liderança e um caráter mais permanente que 

os grupos, podendo durar tanto quanto o mundo virtual onde se localizam71. 

Dividem-se, de acordo com modelo proposto por Taylor (2006), em duas 

categorias: 

• guildas familiares: enfatizam as ligações pessoais entre os membros, as 

relações de amizade e o ambiente do jogo como um lugar para se divertir; 

• guildas de raid72: enfatizam a conquista dos objetivos mais difíceis do 

jogo e a eficiência dos personagens dentro dos grupos. Possuem um 

caráter mais prático que as guildas familiares. 

 

É dentro dos grupos que os jogadores costumam entrar em contato com novas 

pessoas. É a estrutura básica usada para fazer novos amigos e aprender mais sobre o jogo. 

Grupos agem como uma rede social de curta duração e em nível micro. [...] 
Quando jogadores juntam-se a um grupo, eles também ganham acesso ao 
canal de chat do grupo para se comunicar. Jogadores usam o canal não 
apenas para coordenar seus combates, mas para falar amenidades, 
brincadeiras e conversas em geral (TAYLOR, 2006, tradução nossa)73. 

                                                 
70 No Brasil, não é incomum serem chamadas também de “clãs” pelos jogadores. 
71 Às vezes até mais. Existem relatos (LUDLOW; WALLACE, 2007) de guildas que migraram, junto com seus 
membros, de um mundo virtual para outro. 
72 Raid, no jargão militar, um ataque súbito contra uma unidade inimiga, realizado por um pequeno grupo 
terrestre ou por unidades aéreas. Nos mundos virtuais, o termo identifica um tipo específico de tarefa criada com 
um intuito de fornecer desafio para um número de jogadores que excede a quantidade máxima permitida em um 
grupo. Assim, para vencer em uma raid, são necessários diversos grupos de jogo (geralmente entre quatro e vinte 
grupos). De modo geral, as raids estão mais presentes como conteúdo de “endgame” (fim-de-jogo), ou seja, para 
personagens avançados dentro do mundo virtual; costumam oferecer algo grau de dificuldade e exigir horas para 
serem completadas. 
73 Groups act as a microlevel, short-term social network. […] When players join a group they also have access to 
group-based chat channel for communications. Players use the channel nor only to coordinate their fighting, but 
for small talk, joking and general conversation. 
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Apesar de desempenharem um papel fundamental na convivência social dentro 

dos mundos virtuais, as guildas apresentam características particulares, sendo, muitas vezes, 

mais fechadas a “estranhos” que os grupos. De acordo com Taylor (2006), as relações 

humanas dentro dessas estruturas sociais são vivenciadas de acordo com três mecanismos-

chave: 

 

a) Reputação: reputação e sistemas de reputação são fatores considerados 

essenciais em comunidades virtuais, além de em várias vertentes de 

funcionamento da assim chamada Web 2.0 (RHEINGOLD, 2003). Guildas 

diferentes têm formas diferentes de lidar com esse aspecto, mas a reputação 

conta a favor de um jogador no sentido de que a entrada de alguém em uma 

guilda não é um acontecimento automático. Existe a necessidade de um 

convite prévio, ou da submissão, por parte do jogador, de uma petição aos 

líderes da guilda, que julgarão a adequação ou não, do mesmo, para juntar-se à 

organização. Por outro lado, pertencer a uma guilda é um fato público e todos 

os outros jogadores conseguem visualizar se determinado avatar pertence a 

uma guilda e a qual. Guildas populares e famosas em seus mundos de jogo 

oferecem uma reputação que antecede os nomes dos avatares individuais, 

trazendo consigo todos os aliados, admiradores e inimigos que a guilda tenha. 

Em contrapartida, o jogador não responde apenas pelos seus atos, suas ações 

passam também a ser vistas como as ações de um membro da guilda; 

b) confiança: os mundos virtuais geralmente incluem grande número de tarefas 

cuja realização só é possível em grupo: demandam algum grau de 

compromisso e, por vezes, horas de esforço conjunto. Abandonar o grupo ou 

cometer um erro, durante a realização da tarefa, pode implicar na perda de 

horas de esforço, na morte dos avatares e em frustração. As relações de 

confiança tornam-se mais fáceis dentro do ambiente mais estável de uma 

guilda, onde os parceiros para um possível grupo já são conhecidos e tidos 

como confiáveis. Além disso, é comum, nos mundos virtuais, a existência de 

um tipo de “armazém” ou “cofre” para uso dos membros da guilda: uma fonte 

de recursos comunal. Faz parte das relações de confiança esperar que os 

membros usem essa fonte de recursos de forma responsável e contribuam para 

a mesma quando puderem. 
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c) responsabilidade: junto com as vantagens de pertencer a uma guilda, vêm as 

responsabilidades para com ela e seus membros. Se algum jogador precisa de 

ajuda a qualquer momento, é esperado que seus colegas de guilda parem o que 

estão fazendo e venham ao seu auxílio, se não sempre, ao menos com certa 

freqüência. É esperada colaboração de todos para a melhoria comunal. Essas 

organizações sociais possuem uma estrutura hierárquica: quanto maior a 

reputação interna de um jogador e a confiança que consiga, maiores são suas 

chances de subir na hierarquia, ganhando, com isso, mais poderes e mais 

responsabilidades, como: possuir acesso ilimitado aos armazéns, mas também 

organiza-los e fiscalizar seu uso correto, procurar novos potencias membros e 

participar de eventos que divulguem o nome da guilda. 

 

De forma geral, as guildas de raid são mais estritas e exigentes que as guildas 

familiares, principalmente nas questões relacionadas à reputação e responsabilidade. Os três 

mecanismos podem, entretanto, ser observados em qualquer guilda, e remetem à uma postura 

classificada por Jakobsson e Taylor (2003) como “mafiosa”: um senso de familiaridade e 

pertencimento, de apoio e responsabilidade mútuas; de “comunhão” (RHEINGOLD, 2003). 

A socialização dos mundos virtuais estimula uma expansão para além das 

definições contidas nos manuais de instruções que os acompanham. A estrutura do jogo – o 

sistema e o cenário, somados à essa dimensão social resultam na criação de algo maior: 

“formam um aparato de jogo mais abrangente, um aparato sociotécnico, que vai além do 

artefato contido na caixa de jogo que o comprador encontra na prateleira” (TAYLOR, 2006, 

tradução nossa)74. O jogador pode entender parte da mecânica do mundo virtual antes de jogá-

lo pela primeira vez, mas é apenas através do contato com os outros jogadores que virá a 

aprender a lógica que o permeia: a cultura do jogo.  

Mídias relacionadas ao mundo virtual em questão, como fóruns ou jornais on-line 

específicos (as externalidades midiáticas), podem, entretanto, adiantar esse primeiro contato 

com a cultura do jogo ao facilitar a passagem da realidade interna ao jogo para fora do 

mesmo, como veremos nos próximos tópicos. 

                                                 
74 These form a much broader game apparatus, a sociotechnical one, that goes well beyond the artifact contained 
within the off-the-shelf box the game purchaser first encounters. 
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2.2 – A realidade do jogo e a realidade da vida cotidiana. 

 

No que concerne ao relacionamento do real com os mundos sintéticos, pesam dois 

argumentos:  

 

a) A visão de Turkle (1995), segundo à qual os mundos sintéticos nos seduzem 

com uma fantasia “mais real que a realidade” onde há uma “perda do real”; 

b) o fato de serem jogos e, por isso, distintos da realidade. 

 

A perspectiva de Turkle (1995) fundamenta-se, em boa parte, na oposição 

sistemática entre o real e o virtual, equiparando o virtual à simulação. Para Lévy (1999), 

entretanto, a virtualidade não se opõe à realidade, perspectiva da qual compartilha Wertheim 

(2001), para quem o espaço virtual é o retorno da concepção do espaço não-físico (tal qual o 

“espaço da alma” medieval ou o “mundo das idéias” de Platão) à sociedade.  

No espaço não-físico dos mundos sintéticos acabam desenrolando-se relações 

sociais, como vimos no tópico anterior. Os jogadores agrupam-se por afinidades, tal qual na 

comunidade virtual de Rheingold (1993), e desses agrupamentos, surgem relações de 

confiança, parceria e amizade. 

O cibereu individual fica ligado a uma matriz social que não é menos real 
por ser virtual. [...] Muitos [jogadores] insistem em que suas vidas contêm 
uma dimensão que não é redutível fisicamente. Encarnados ou não, os 
“cibereus” são reais, o espaço de sua ação, embora imaterial, sendo uma 
parte genuína da realidade (WERTHEIM, 2001). 

Chamamos a atenção à percepção de Berger e Luckmann (1966) de que a 

consciência humana “é capaz de mover-se através de diferentes esferas da realidade. Dito de 

outro modo, tenho consciência de que o mundo consiste em múltiplas realidades”. A realidade 

do jogo, que aconteceria dentro do círculo mágico (HUIZINGA, 1938; SALEN; 

ZIMMERMAN, 2004), seria uma dessas múltiplas realidades possíveis e/ou existentes.  

Possuidor de sua realidade particular, envolvida pelo círculo mágico, o jogo é, 

ainda assim, parte de uma realidade maior, predominante: não apenas possui sua própria 

esfera de realidade, como também está contido na realidade da vida cotidiana que, por sua 

vez, compreende diversas realidades. 

Comparadas à realidade da vida cotidiana, as outras realidades aparecem 
como campos finitos de significação [...]. A realidade dominante [da vida 
cotidiana] envolve-as por todos os lados, por assim dizer, e a consciência 
sempre retorna à realidade dominante como se voltasse de uma excursão. 
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Isto é evidente [...] na realidade dos sonhos e na do pensamento teórico. 
“Comutações” semelhantes ocorrem entre o mundo da vida cotidiana e o 
mundo do jogo, quer seja o brinquedo das crianças quer, ainda mais 
nitidamente, o jogo dos adultos. O teatro fornece uma excelente ilustração 
desta atividade lúdica por parte dos adultos. A transição entre as realidades é 
marcada pelo levantamento e pela descida do pano. Quando o pano se 
levanta, o espectador é “transportado para um outro mundo”, com seus 
próprios significados e uma ordem que pode ter relação, ou não, com a 
ordem da vida cotidiana. Quando o pano desce, o espectador “retorna à 
realidade”, isto é, à realidade predominante da vida cotidiana (BERGER; 
LUCKMANN, 1966). 

Entretanto, a transição entre as distintas esferas de realidade não seria sem 

incidentes, haveria um choque no processo: ao entrar no cinema, o espectador precisa 

suspender a própria descrença de modo a possibilitar imersão na história narrada.  

Este choque deve ser entendido como causado pelo deslocamento da atenção 
acarretado pela transição. A mais simples ilustração deste deslocamento é o 
ato de acordar de um sonho. [...] Produz-se uma radical transformação na 
tensão da consciência. No contexto da experiência religiosa isto já foi 
adequadamente chamado de “transes” (BERGER; LUCKMANN, 1966). 

Em Schutz (1962) também encontramos os conceitos de múltiplas realidades e do 

choque existente no processo de transição entre realidades diferentes.  Entretanto, o que se 

percebe nos mundos sintéticos é que os jogadores não mais passam (se é que já passaram) por 

tais experiências de choque.  

Citamos aqui um exemplo testemunhado pessoalmente: em março de 2007, 

enquanto caminhávamos pelas ruas de Paragon City, começamos a notar certa comoção 

popular, gritos de “Steve Rogers está morto!” ecoavam pela cidade. Logo um grupo decide se 

reunir no cemitério local, com o intuito de fazer uma homenagem a Rogers e rezar por sua 

alma. Steve Rogers é o alter ego, o “nome real”, do Capitão América – e poucos minutos atrás 

a Marvel, editora de suas histórias em quadrinhos, havia anunciado a morte do personagem à 

imprensa. Apenas essa conjuntura de aspectos já seria suficiente para classificar o evento 

como, no mínimo, peculiar, entretanto Paragon City é uma cidade virtual, parte do universo 

do jogo City of Heroes75 onde cada jogador encarna o papel de um super-herói. 

Em uma cidade de heróis, é compreensível que a morte de um personagem tão 

popular quanto o Capitão América seja motivo de comoção; Steve Rogers, porém, nunca fez 

parte do universo ficcional criado pelos desenvolvedores do City of Heroes. Por que, então, os 

discursos emocionados pronunciados pelos heróis de Paragon City em um cemitério virtual? 

                                                 
75 MMORPG desenvolvido pelo Cryptic Studios e, atualmente, propriedade da NCSoft. O jogo foi lançado em 
abril de 2004. Em outubro de 2005 ganhou o jogo-irmão City of Villains, que permite aos jogadores trocarem o 
papel de super-heróis pelo de super-vilões. 
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S. Johnson (2001) ajuda-nos a entender este aparente paradoxo quando afirma que “a mídia de 

massa é agora um componente fundamental, irreversível de [nossas] vidas cotidianas [...]. A 

infoesfera hoje é parte de nossa ‘vida real’”, integrando o Capitão América como parte 

indissociável de nossa realidade. 

Mas, ao integrar avatares e personagens de histórias em quadrinhos ao mesmo 

espaço da realidade mundana, não se estaria destruindo a “nova realidade” (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2004) criada pelos jogos? Não se estaria apagando os limites do círculo 

mágico, um dos componentes fundamentais dos próprios jogos (HUIZINGA, 1938)? Até que 

ponto ainda podemos falar em jogos sem o círculo mágico e até que ponto podemos falar em 

círculo mágico quando, em 2001, 20% dos jogadores de Everquest entrevistados em uma 

pesquisa responderam que o mundo onde se passa o jogo (Norrath) é o lugar onde realmente 

moram, sendo que visitam o outro mundo (o espaço físico) regularmente (CASTRONOVA, 

2005a)? 

Para Castronova (2005a) existe um “círculo quase-mágico”, uma “membrana” que 

separa jogo de não-jogo, embora os limites sejam flexíveis e os elementos de um e outro 

mundo permutáveis. 

O mundo sintético é um organismo cercado por uma barreira. Dentro da 
barreira, a vida prossegue de acordo com todos os tipos de regras de fantasia 
envolvendo vôo espacial, bolas-de-fogo, invisibilidade e coisas do tipo. Fora 
da barreira, a vida prossegue de acordo com as regras ordinárias. [...] A 
membrana pode ser considerada um tipo de escudo, protegendo o mundo da 
fantasia do mundo exterior. O mundo interior precisa de definição e proteção 
porque é necessário que todos que lá vão sigam um conjunto diferente de 
regras. No caso dos mundos sintéticos, porém, essa membrana é, na verdade, 
bem porosa. Na verdade, não pode ser completamente selada; pessoas estão 
atravessando-a o tempo todo em ambas direções, carregando consigo seus 
pré-supostos comportamentais e posturas (CASTRONOVA, 2005a, tradução 
nossa)76. 

Para o autor, existem três esferas nas quais a porosidade desse círculo quase-

mágico se manifesta com maior ênfase: 

 

a) Mercado: não é incomum jogadores de alguns MMORPGs freqüentarem sites 

como MercadoLivre e eBay para comprar (com Dólares, Euros ou Reais) 

                                                 
76 The synthetic world is an organism surrounded by a barrier. Within the barrier, life proceeds according to all 
kinds of fantasy rules involving space flight, fireballs, invisibility and so on. Outside the barrier, life proceeds 
according to ordinary rules. […] The membrane can be considered a shield of sorts, protecting the fantasy world 
from the outside world. The inner world needs defining and protecting because it is necessary that everyone who 
goes there adhere to a different set of rules. In case of synthetic worlds, however, this membrane is actually quite 
porous. Indeed it cannot be sealed completely; people are crossing it all the time in both direction, carrying their 
behavioral assumptions and attitudes with them  
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“gold”, que no caso não se refere ao metal precioso em si, mas sim à sua 

representação virtual nos mundos de jogo ou, de forma mais geral, o dinheiro 

virtual. A Reuters, no seu Second Life News Center77, oferecia (até setembro 

de 2008) diariamente a cotação Dólar/Linden (a moeda virtual do jogo Second 

Life) e a soma total de Dólares gastos nas últimas vinte e quatro horas dentro 

do mundo virtual (em 25 de junho de 2007, a cotação do Linden havia fechado 

em L$ 266,90/US$ 1,00, e o total de dólares gastos entre os dias 24 e 25 era 

pouco superior a um milhão e meio). Companhias como a Millions of Us se 

pretendem a fazer a ponte entre empresas e mundos virtuais (MILLIONS, 

2008) – consultorias para ensinar como as economias tradicionais podem 

explorar o potencial de mercado das economias virtuais; 

b) política: dentro de um cenário inspirado na fantasia medieval do Dungeons & 

Dragons, os jogadores assumem personagens divididos por classes 

(profissões) e raças; a maioria dos MMORPGs faz uso desse esquema de 

divisão por classes e, em menor escala, raças, seja de forma fixa (onde o 

jogador escolhe o que vai ser no momento que cria seu avatar) ou maleável 

(onde o avatar vai se especializando em determinados aspectos no decorrer do 

jogo). Cada uma dessas classes tem um papel dentro do mundo de jogo, e a 

visão dos jogadores (e dos criadores) costuma pedir por um equilíbrio entre o 

poder e fraquezas das classes – se todos investem uma parcela de seu tempo 

dentro do mundo de jogo, espera-se que as recompensas de cada um se 

equilibrem, embora não necessariamente se igualem. Como os mundos 

virtuais são sistemas mutáveis, problemas de equilíbrio aparecem 

ocasionalmente – sejam através de novas estratégias descobertas pelos 

jogadores, seja por novo conteúdo adicionado pelos criadores. Um ano após o 

lançamento do City of Villains (jogo irmão do City of Heroes), os 

desenvolvedores adicionaram uma missão especial – com valorosas 

recompensas – para personagens de alto nível; uma das cinco classes  do jogo 

(os Stalkers) passou a enfrentar dificuldades para encontrar espaço dentro de 

um grupo que pretendesse cumprir tal missão. Para os outros jogadores, a 

estratégia mais fácil de vitória não fazia uso de Stalkers, sendo mais 

interessante incluir personagens de outras classes. Subitamente os Stalkers se 

                                                 
77 http://secondlife.reuters.com/ 
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sentiram em desvantagem, excluídos de conteúdo de jogo valioso. Embora os 

jogadores tenham várias formas de entrar em contato com os desenvolvedores, 

a estratégia mais freqüente é usar os fóruns, onde os debates e queixas tornam-

se públicos, levando os interesses de dentro para fora da membrana, gerando 

agitação política entre as várias classes de personagens, cada qual com 

interesses distintos. Mais que isso, questões de gênero e raça 

(ALWAYS_BLACK, 2004; FANTONE, 2003; HAYES, 2007; KENDALL, 

2000; LEONARD, 2006) também atingem os mundos virtuais, quebrando a 

ilusão de que, no espaço virtual, aspectos do corpo físico seriam deixados de 

lado (YOUNG, 1994); 

c) legislação: no final de 2004, a Marvel abriu um processo de quebra de 

propriedade intelectual contra a NCSoft, empresa responsável pelo City of 

Heroes (BARTLE, 2004). Jogadores do mundo virtual em questão criaram 

avatares que eram alegadamente cópias dos personagens da Marvel, 

motivando o processo. Embora a disputa tenha se resolvido de forma 

amigável, outros questionamentos que já circundavam os mundos virtuais 

foram levantados. A NCSoft foi alvo da ação legal tanto porque seu software 

permitia a recriação dos personagens da Marvel como, mais importante, 

porque é a empresa que possui a propriedade legal de tudo que os jogadores 

criam dentro de seu mundo de jogo. Os grandes MMORPGs da atualidade (e a 

maioria dos menores) possuem um termo de uso afirmando que todos os 

personagens, itens e dinheiro virtual pertencem, na verdade, aos criadores do 

jogo, e não aos jogadores – que têm de declarar que aceitam tais termos a cada 

vez que entram no jogo. Alguns grupos e jogadores começam a se mobilizar 

no intuito de mudar a situação – alegam que se um avatar é o resultado do 

esforço criativo de um jogador, bem como uma parcela de sua própria 

identidade (BAILENSON; BLASCOVICH, 2004; HALL, 1999), por que 

deveriam pertencer às “autoridade do código” (CASTRONOVA, 2005a) e não 

aos jogadores? 

 

Se para Castronova (2005a) o círculo é “poroso” e “quase-mágico”, Taylor (2006) 

acredita que não se pode falar em um círculo mágico bem delimitado, pois a fronteira entre 

on-line e off-line é borrada, questionada, freqüentemente em negociação.  
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Nós integramos sistemas em nossas vidas cotidianas e, por sua vez, em 
nossas redes sociais e práticas do dia-a-dia. [...] Imaginar que nós podemos 
segregar essas coisas – jogo e não-jogo, social e jogo, on- e off-line, virtual e 
real – não apenas compreende errado nosso relacionamento com a 
tecnologia, como também nosso relacionamento com a cultura (TAYLOR, 
2006, tradução nossa)78. 

Considerando as ponderações acima, podemos afirmar que a realidade dos 

mundos sintéticos se integra à realidade da vida cotidiana. Essa, talvez, seja a chave para 

entender como a morte de um personagem de histórias em quadrinhos possa burlar as 

fronteiras das páginas de seu gibi e, não só “entrar nos noticiários”, mas afetar a esfera de 

realidade de um mundo sintético através da realização de um enterro simbólico por outros 

super-heróis, que são controlados por pessoas em frente a seus computadores pessoais: não 

vale a pena fazer tais distinções. Todos esses elementos constituem a realidade da vida 

cotidiana desses jogadores.   

A realidade da vida cotidiana [...] apresenta-se a mim como um mundo 
intersubjetivo, um mundo de que participo juntamente com outros homens. 
Esta intersubjetividade diferencia nitidamente a vida cotidiana de outras 
realidades das quais tenho consciência. Estou sozinho no mundo de meus 
sonhos, mas sei que o mundo da vida cotidiana é tão real para os outros 
quanto para mim mesmo. De fato, não posso existir na vida cotidiana sem 
estar continuamente em interação e comunicação com os outros (BERGER; 
LUCKMANN, 1966). 

Como podemos verificar através dos trabalhos de Rheingold (1993), Wertheim 

(2001), Taylor (2006) e Castronova (2005a), grande parte do fascínio (HUIZINGA, 1938) dos 

mundos sintéticos consiste exatamente nas possibilidades de interação social. Como 

mencionamos (de forma abreviada) no capítulo anterior, Bartle (2003) identifica três 

características fundamentais dos mundos virtuais: 

 

a) Espaço compartilhado: várias pessoas acessam o mesmo ambiente virtual e o 

compartilham, cada uma delas cria um ou mais personagens que passam a 

representá-las dentro do jogo, esses personagens tornam-se efetivamente 

habitantes do mundo virtual, os personagens dos outros jogadores, seus 

vizinhos de mundo. 

Na prática [...] o que realmente parece prender o interesse dos jogadores é 
operar seu personagem ou personagens e interagir com outros personagens. 

                                                 
78 We integrate systems into our everyday lives and, in turn, into our everyday social networks and practices. 
[…] To imagine we can segregate these things – game and nongame, social and game, on- and offline, virtual 
and real – not only misunderstands our relationship with technology, but our relationship with culture. 
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[...] Como esse personagem ou conjunto de personagens, um jogador 
desenvolve relacionamentos com outros jogadores, também in character79. 
Para a maior parte dos jogadores, esses relacionamentos rapidamente se 
tornam centrais à experiência (TURKLE, 1995, tradução nossa)80; 

b) mundos persistentes: ou seja, continuam a existir e mudar mesmo na ausência 

de jogadores; 

c) possuem uma física: regras automatizadas que permitem aos jogadores 

efetuarem mudanças. As ações dos jogadores afetam o mundo. 

 

Desde a primeira geração dos mundos sintéticos, os MUDs, os jogadores podem 

exercer mudanças sobre o mundo no qual jogam. O grau de liberdade criativa e de ação que 

têm varia de acordo com o mundo virtual específico. Em diversos MUDs, como Bartle 

(2003), Rheingold (1993) e Turkle (1995) documentam, os jogadores podiam “redecorar” 

áreas do jogo, adicionando novos elementos e códigos que sustentavam o funcionamento 

desses novos elementos (partes adicionais à física do jogo) ou até mesmo criar novas áreas 

inteiras. Em City of Heroes, um grupo de jogadores pode construir super-bases subterrâneas, 

que servem como quartel general de operação dos heróis, além de criarem determinados itens 

que podem, depois, ser negociados com outros jogadores através de casas de leilão. Em EVE 

Online, a economia de uma galáxia virtual inteira está nas mãos dos jogadores, que podem 

extrair matéria prima de cinturões de asteróides, transportá-la até fábricas que produzem bens 

já previamente verificados como escassos em uma parte qualquer da galáxia. 

A persistência e a física são também, portanto, aspectos que coincidem com as 

características da realidade dominante, o mundo da vida cotidiana.  

Toma-se como realidade eminente o mundo do executar; [...] executar 
significa inserir-se no mundo exterior, o que significa, por sua vez, que como 
ator no mundo do sentido comum sei que minha ação causará mudanças que 
influirão em outras situações e que serão percebidas por outros homens 
(SCHUTZ, 1962, tradução nossa)81. 

                                                 
79 Termo usado tanto no teatro quanto nos Role-Playing Games (Jogos de Interpretação de Papéis, ou RPGs) para 
designar quando alguém está falando não por si, mas pelo seu personagem. É oposto a out of character, quando 
o ator ou jogador fala por si, e não pelo personagem (nota nossa). 
80 In practice [...] what really seems to hold players’ interest is operating their character or characters and 
interacting with other characters. [..] As this character or set of characters, a player evolves relationships with 
other players, also in character. For most players, these relationships quickly become central to the MUDing 
experience. 
81 Se toma como realidad eminente al mundo del ejecutar; [...] ejecutar significa insertarse en el mundo exterior, 
lo cual significa, a su vez, que como actor en el mundo del sentido común sé que mi acción ocasionará cambios 
que influirán en otras situaciones y serán advertidas por otros hombres. 
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Decerto, ao contrário do mundo da vida cotidiana, sabemos que os mundos 

virtuais (considerados individualmente) não existiam antes de nós e podemos duvidar se 

continuarão (também considerados individualmente) a existir depois de nós. Entretanto, tais 

mundos sintéticos, assim como o da vida cotidiana, possuem uma história e estrutura que, se 

não é anterior ao jogador, é, ao menos, anterior ao avatar82 do jogador. 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa 
pelos membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de 
sentido que imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se origina no 
pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por 
eles (BERGER; LUCKMANN, 1966). 

No ambiente on-line, o avatar é a “entidade” digital assumida pelo jogador como 

intermediário necessário à interação com o mundo. É através dele que o jogador estende o 

centro das coordenadas geográficas (BERGER; LUCKMANN, 1966; SCHUTZ, 1962) para 

além de seu corpo físico, criando, na verdade, dois centros:  

 

a) Físico: vinculado ao corpo do jogador; 

b) virtual: dentro do espaço do mundo sintético, atrelado ao avatar.  

 

Ao entrar em um mundo sintético, o jogador sabe que aquele mundo pré-existia à 

sua representação nele: a realidade apresenta-se como já objetivada, contendo uma gama de 

pressupostos específicos, tal qual ocorre com o mundo da vida cotidiana. 

As características mencionadas acima, compartilhadas tanto pelos mundos 

sintéticos como pela realidade da vida cotidiana, aproximam ambas as instâncias e distinguem 

os primeiros de outras esferas de realidade mais etéreas ou menos persistentes e 

compartilhadas. Tomamos como hipótese que é essa aproximação que elimina o choque e faz 

os jogadores assumirem os mundos sintéticos como setores “não-problemáticos” (BERGER; 

LUCKMANN, 1966) da realidade; que faz os jogadores incorporarem os mundos sintéticos à 

própria (deles) “atitude natural” (BERGER; LUCKMANN, 1966; SCHUTZ, 1962).  

Os mundos virtuais seriam, assim, constituídos não de fatos brutos, pertencentes à 

natureza e independentes do homem, mas sim de fatos institucionais (SEARLE, 1995). Tal 

                                                 
82 Avatar é um conceito com origem no hinduísmo. É o nome dado à materialização de um corpo na Terra por 
uma divindade. Os três principais deuses hindus descritos a se manifestarem em forma de avatar são Vixnu, 
Shiva e Ganexa. O avatar pode assumir forma tanto humana quanto animal.  
Nos mundos virtuais, é através do avatar que o jogador interage com o mund. Um avatar sempre é um 
personagem dentro do jogo, mas nem todo personagem é um avatar, alguns são controlados automaticamente por 
inteligência artificial. Para mais informações, cf. Bailenson e Blascovich (2004).  
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percepção, entretanto, por si só, não os torna mais irreais que outros fatos institucionais, como 

a sociedade ou a língua83.  

No sentido de compreender a posição e perspectiva do jogador, destacamos que:  

A realidade da vida cotidiana é admitida como sendo a realidade. Não requer 
maior verificação, que se estenda além de sua simples presença. Está 
simplesmente aí, como faticidade evidente por si mesma e compulsória. Sei 
que é real. Embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito da 
realidade dela, sou obrigado a suspender esta dúvida ao existir 
rotineiramente na vida cotidiana (BERGER; LUCKMANN, 1966). 

Assim age também o jogador ao assumir rotineiramente seu avatar nos mundos 

sintéticos. Assume uma atitude natural, põe entre parênteses “a dúvida de que o mundo e seus 

objetos possam não ser como lhe parecem” (SCHUTZ, 1962, tradução nossa)84.  

 

2.3 – Externalidades midiáticas e dinâmicas de jogo. 

 

Os mundos virtuais borram o círculo mágico, suspendem a descrença, suspendem 

a dúvida, integrando-se à vida cotidiana dos jogadores ao eliminar o choque (e mesmo parte 

dos limites) entre essas diferentes esferas de realidade, funcionando como mundos virtuais 

autônomos. Começam a apresentar, assim, um fenômeno ao qual atribuímos o título de 

“externalidades midiáticas”: formas de interação e mídia relacionadas à cultura e experiência 

do jogo que fazem uso de um espaço nele não contido. Nascem ao redor dos mundos virtuais, 

não previstas pelos (ou até mesmo à revelia dos) desenvolvedores. São fenômenos como: 

 

a) Jornais e noticiários que dão tratamento de notícia aos eventos acontecidos 

dentro dos jogos, que criam uma produção jornalística baseada no mundo de 

jogo, como o telejornal on-line EVE TV ou o jornal digital The City Scoop, 

objetos do nosso próximo capítulo. 

b) rádios on-line especializadas nos MMORPGs85. Não só fazem broadcast de 

músicas voltadas ao público jogador, como incluem spots de assuntos 

                                                 
83 De acordo com Searle, os fatos brutos são aqueles que não necessitam do contexto de uma instituição para 
existir, enquanto que os fatos institucionais dependem de interpretação e intencionalidade coletivas para sua 
aceitação como fato. O kendo é uma arte marcial japonesa que envolve combate com espadas feitas de bambu; 
um lutador acertar o outro na cabeça com um pedaço de madeira seria fato bruto, enquanto “marcar um ponto” 
seria fato institucional. Da mesma forma, reconhecer uma cédula de R$5,00 como tal, como dinheiro, é um fato 
institucional, reconhecê-la como um pedaço de papel, um fato bruto. 
84 La duda de que el mundo y sus objetos puedan no ser como se le parecen. 
85 Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos arquivos de áudio contendo trechos da programação 
de duas dessas rádios: “w00t Radio” e “EVE Radio”. 
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relacionados aos games, notícias do que está acontecendo dentro dos mundos 

virtuais ou entrevistas com os desenvolvedores dos mesmos. Promovem 

eventos dentro dos jogos; alguns desses, verdadeiras raves virtuais. Deram 

origem a comunidades de gamers-DJs, que costumam incorporar essa 

natureza “DJ” nos seus personagens. Split Infinity Radio86 é um exemplo. 

c) diários virtuais. Indo além de interpretação dentro dos jogos, alguns jogadores 

acabam criando blogs para seus personagens, solidificando ainda mais a 

existência dos mesmos. A identidade virtual sai do jogo com nome, idade, 

fotos, preferências, um diário – enfim, vida, como é o caso de Statesgirl87 e 

Kitty Comet88, duas heroínas habitantes de Paragon City (do jogo City of 

Heroes). 

d) vídeo e cinema. Estimulada pelo crescimento do fenômeno machinima89 (a 

criação de vídeos e filmes utilizando-se de ferramentas de criação e gravação 

do vídeo dos jogos), a Blizzard produz periodicamente divulga vídeos que 

usam a cultura do World of Wacraft de forma cômica, à exemplo do vídeo 

“(G)News From Outland: Crisis at Da Portal!”. A NCsoft (responsável pelo 

City of Heroes) promoveu, em 2004 e 2005, o Paragon City Film Festival90, 

onde os jogadores participam criando curtas-metragens com seus avatares.  

e) histórias em quadrinhos (HQs). City of Heroes possui uma revista de HQs 

(antes periódica e disponível em meios impresso e digital, atualmente sem 

periodicidade e distribuída apenas digitalmente) retratando os acontecimentos 

do jogo. Em algumas das 35 edições publicadas (até outubro de 2008), PCs 

(personagens de jogador) importantes aparecem na história, geralmente um 

símbolo de prestígio e status dentro do mundo virtual. Além disso, vários 

webcomics tratam apenas de jogos específicos (como o Ragnarok Wisdom91). 

                                                 
86 http://www.siradio.fm 
87 http://www.myspace.com/thestatesgirl 
88 http://www.myspace.com/kittycomet 
89 Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos três machinimas: “Your Super Powers and You” 
(vencedor do prêmio de Melhor Comédia na segunda edição do Paragon City Film Festival); “(G)News From 
Outland: Crisis at Da Portal!” e “Man vs. Second Life”. 
90 Outrora disponível em http://www.cityofheroes.com/gallery/players_movies.html. O site oficial do jogo, entretanto, 
passou por uma reformulação no segundo semestre de 2008 e o conteúdo do Paragon City Film Festival foi removido. 
Até o término desta dissertação não houve reativação do link. 
91 http://www.adultimum.net/rw 
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f) fanfics92. Contos ou poesias criados por jogadores, e inspirados diretamente 

nos MMORPGs, estão vastamente disponíveis na internet. Sejam obras 

estáticas, como as encontradas no World of Warcraft Catacombs93, ou 

participativas, criadas com a interação de vários jogadores (várias podem ser 

encontradas no fórum oficial do City of Heroes94).  

 

Essas mídias funcionam, muitas vezes, ignorando sistematicamente as fronteiras 

entre o jogo e o não-jogo. De fato, acreditamos que as externalidades midiáticas, vinculadas à 

cultura do jogo, caracterizam os mundos virtuais como espaços transmidiáticos (TAYLOR, 

2006): transcendendo a mídia de jogo eletrônico que os contêm e tornando-os indissociáveis 

das externalidades que surgem ao redor.  

Considere o volume de conteúdo com os quais os jogadores se envolvem: a 
criação de guias de jogos, walk-throughs95, respostas para as perguntas mais 
freqüentes (FAQs), mapas, bancos-de-dados sobre monstros e objetos, 
fóruns e listas de discussão de terceiros, normas de jogo, guias de servidores, 
modificações [ao cliente de jogo], plug-ins96, estratégias e guias de 
estratégia, leilões/trocas, ajustes à interface do usuário (UI), 
compartilhamento de macros97, fanfics, filmes de jogos, contra-narrativas, 
histórias em quadrinhos e encontros de fãs. A idéia da recepção passiva da 
mídia tem sido foco de muita crítica nas últimas duas décadas, e certamente 
nós vemos jogadores de MMOG como ativamente engajados na criação do 
mundo no qual habitam (TAYLOR, 2006, tradução nossa)98. 

Wolton (2003, 2004) acredita que a televisão funciona como laço social, criando 

um senso de pertencimento, importante à medida que os laços primários (relativos, entre 

outros, à família, religião e vizinhos) vêm enfraquecendo. A televisão alcançaria tal façanha 

                                                 
92 Fan fiction, ou, “ficção criada por fãs”, os fanfics são um fenômeno amplamente difundido na internet. Consistem 
de trabalhos amadores onde fãs de determinado universo (seja ligado a filmes, séries de televisão, jogos, literatura, 
desenhos animados, etc.) produzem material que continua, reconta, ou corre em paralelo à história original. Os fanfics 
podem fazer uso de várias formas de narrativa, como curtas-metragens, poesias ou histórias em quadrinhos, sendo os 
contos os encontrados com mais freqüência.  
93 http://wow.catacombs.com/page.cfm?fanfiction 
94 https://boards.cityofheroes.com/ubbthreads.php 
95 Guias passo-a-passo que ensinam como superar os desafios de um jogo (nota nossa). 
96 Pequenos programas que são adicionados ao jogo com o intuito de fornecer funções extras ao mesmo (nota 
nossa). 
97 Comandos automatizados que são adicionados pelos jogadores de forma a facilitar a execução de determinadas 
ações no jogo (nota nossa). 
98 Consider the range of material productions players are engaged in: the creation of game guides, walk-
throughs, answers to frequently asked questions (FAQs), maps, object and monster databases, third-party 
message boards and mailing lists, play norms, server guidelines, modifications, plug-ins, strategies and strategy 
guides, auctions/trading, tweaks to user interface (UI), macro sharing, fanfic, game movies, counter-narratives, 
comics and fan gatherings. The idea of passive reception of media has been the focus of much critique over the 
last two decades, and certainly we see MMOG players actively engaged in creating the game worlds they 
inhabit. 
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ao ser um veículo massivo (no sentido de chegar à maior parte da população), ao criar um 

“lugar de referência” (VIZEU; CORREIA, 2008) para nosso mundo e sociedade.  

Ao partirmos para a perspectiva de outros mundos, de mundos não-físicos esse 

lugar de referência é deslocado – a televisão tradicional não contempla os mundos virtuais, 

seu caráter massivo pouco significa em Norrath, Azeroth ou Paragon City (mundos, 

respectivamente, dos jogos: Everquest, World of Warcraft e City of Heroes). Iniciativas como 

The City Scoop, EVE TV são os espaços que podem se pretender a assumir tal papel, 

afirmando a característica transmidiática desses jogos e ajudando a borrar a distinção entre 

espaço virtual e vida cotidiana. 

No próximo capítulo trabalharemos o jornalismo dentro dos mundos virtuais, de 

Ultima Online até a análise de EVE TV e The City Scoop, no intuito de compreender as 

particularidades dessas externalidades midiáticas e do conteúdo tratado nas mesmas. 
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3 – JORNAIS E JORNALISMO VIRTUAIS. 
 

 

Você pode não pensar tal coisa, ao olhar para mim, 
mas eu comandei exércitos e conquistei mundos. 

- Comercial de TV do Playstation 

 

Ao entrar pela primeira vez em um mundo virtual o jogador se vê diante de sua 

primeira tarefa: a criação de um personagem, um avatar para representá-lo no mundo on-line. 

Como esse personagem será criado, quais passos serão necessários para tanto, e a gama de 

escolhas que o jogador terá à sua disposição, são aspectos que variam a cada mundo. 

Ao tentar definir suas escolhas, tanto de mundo virtual, como servidor ou tipo de 

personagem, o jogador se vê de diante de algo que McCombs (2004) chama de “necessidade 

de orientação”. Ao entrar em qualquer nova dinâmica podemos sentir a necessidade de 

orientação. Em uma eleição podemos sentir a necessidade por conhecer mais os candidatos. 

Ao chegar em uma nova cidade sentimos a necessidade de saber onde ficam nossos pontos de 

interesse (como hotéis, centros comerciais e pontos turísticos). O mesmo ocorre nos mundos 

virtuais. O jogador inicialmente pouco conhece sobre as dinâmicas do jogo, sobre o 

funcionamento de sua mecânica, os elementos que compõem seu cenário, a lore99 do jogo ou 

mesmo sobre as regras implícitas de interação social entre os habitantes do mundo.  

Existem técnicas disponíveis aos desenvolvedores de mundos virtuais para suprir 

parte da informação e orientação necessitada pelos jogadores: tutoriais, missões que 

introduzam gradualmente as mecânicas e lore do jogo e levem os jogadores através de áreas 

criadas com o intuito de irem progressivamente apresentando graus maiores de complexidade 

na jogabilidade. Tais técnicas, entretanto, só conseguem ir até certo ponto, possuindo 

limitações significativas. A aplicação de boa parte delas leva à experiência de uma estrutura 

de jogo mais fechada100. Além disso, assim como a legislação de uma cidade inglesa não 

                                                 
99 Lore (equivalente a erudição e/ou conhecimento em inglês) é o termo usado para definir a história do mundo 
de jogo, a lógica interna através da qual o mundo opera. 
100 Confira no final deste capítulo, em “3.6 – Tipificação de jogadores e mundos virtuais”, as distinções entre 
mundos virtuais com estrutura fechada (roller coaster) e aberta (sandbox). 



3 – Jornais e jornalismo virtuais. 

 

68

 

poderá informar sobre a postura social esperada durante o chá, tais tutoriais não alcançam 

determinados aspectos dos mundos virtuais, devido às dinâmicas sociais desses jogos. 

Da mesma forma que o jornalismo tradicional atua como um fator de orientação 

ao cruzar a relevância (tema que determinada pessoa ou público considera de interesse) e a 

certeza (o que se sabe sobre o tema) (McCOMBS, 2004), o jornalismo nos jogos101 (e em 

maior grau, as externalidades midiáticas como um todo) atuam como fator de orientação nos 

mundos virtuais, trazendo aos jogadores aspectos de relevância sobre o jogo. 

Na maior parte dos jogos sociais, os únicos fatores com que o jogador deve se 

preocupar ao criar um personagem são o nome e a aparência do avatar, enquanto que os 

MMORPGs, em sua maioria, demandam outras escolhas. World of Warcraft tem como 

cenário um mundo de fantasia medieval onde muito da aparência dos personagens é definida 

pelos itens (como armas, armaduras, capas e livro mágicos) que são conquistados no decorrer 

do jogo, o que faz com que, dentre as escolhas iniciais, raça e classe sejam as mais relevantes.  

Em City of Heroes também é feita uma escolha de classe, enquanto que as opções 

de raça são, em termos, substituídas pela seleção dos super-poderes do personagem. O jogo 

busca inspiração nas histórias em quadrinhos, onde a questão do equipamento que um 

personagem possuiria não desempenha papel tão relevante. A aparência dos personagens é, 

portanto, definida na criação e é, junto com o nome, o aspecto que define um avatar super-

herói adequado – uniformes, fantasias e nomes reconhecidos como criativos e/ou inspirados 

pelos outros jogadores resultam em reputação positiva na sociedade do jogo. City of Heroes 

reconhece a importância da aparência no gênero, oferecendo um espaço para a criação da 

história de origem do super-herói (fundamental, nas histórias em quadrinhos, para a definição 

de quem o personagem é) e uma ferramenta de personalização estética mais complexa e 

poderosa que a média encontrada nos MMORPGs.  

Já em EVE Online, que pertence ao gênero da ficção científica, os personagens 

não são vistos fora de suas naves espaciais, sendo percebidos por outros jogadores apenas 

como a imagem de um rosto (hipoteticamente transmitida pelos comunicadores da nave) – 

logo, o rosto do avatar é a única parte da aparência que o jogador pode escolher. O sistema do 

jogo não faz uso de distinção de classes e o conceito de raça é aproximado do conceito de 

“nacionalidade” e do ambiente cultural onde o personagem teria vivido. Durante o processo 

criativo, o jogador é submetido a uma série de perguntas que definem com qual império 

                                                 
101 Trabalharemos esse conceito no tópico seguinte: “3.1 – O jornalismo nos jogos”. 
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interestelar o avatar se identifica e se ele teria sido educado, por exemplo, em uma escola 

militar ou em um centro de formação de comerciantes. 

 
Ilustração 08 – Tela criação de personagens do City of Heroes. 

 

Os exemplos acima demonstram os variados focos que são encontrados nesses 

mundos de jogo, e apontam para as especificidades que são consideradas importantes em cada 

um deles. Em World of Warcraft, um bom equipamento é o maior objetivo, enquanto que City 

of Heroes destaca estilo e aparência e EVE Online valoriza as alianças políticas e habilidades 

particulares do avatar (por exemplo, se diplomata ou cientista). 

Com focos tão diferenciados, não surgem como surpresa as disparidades 

encontradas nas mídias relacionadas a diferentes jogos. No capítulo anterior tratamos dos 

aspectos da conformação da realidade nos mundos virtuais e como eles têm colocado em 

constante negociação a fronteira entre o jogo e o não-jogo. Se tais mundos integram-se 

culturalmente à nossa vida cotidiana, qual seria o papel do jornalismo neles? Que tipo de 

produção de notícia podemos encontrar e qual a liberdade de informação que pode ser 

esperada? Neste capítulo estudamos as externalidades midiáticas que surgem ao redor dos 

mundos virtuais, traçando os precedentes que neles podemos encontrar para a atividade 

jornalística. 
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3.1 – O jornalismo nos jogos. 

 

Lançado comercialmente em 1997, Ultima Online foi o primeiro grande 

MMORPG ocidental (BARTLE, 2003; CASTRONOVA, 2005a), juntando 100 mil jogadores 

apenas no primeiro ano de funcionamento. Ultima Online pertence a uma das mais populares 

séries de RPG eletrônico para PC, abrangendo mais de 15 títulos diferentes, cujo início se deu 

em 1980 e, não surpreendentemente, foi também solo fértil para o aparecimento do que pode 

ser identificado como um dos primeiros aparecimentos de práticas do jornalismo vinculadas a 

um MMORPG. 

Em 09 de agosto de 1997, ainda na fase beta102 do Ultima Online, Lorde British, 

personagem dos mais importantes dentro do mundo do jogo, foi assassinado por um jogador 

durante um ato público. O personagem é, de acordo com a cultura do jogo, o rei de Brittania, 

principal reino do mundo, e, na versão on-line, o avatar pessoal de Richard Garriot, o criador 

da série.  

O assassinato de Lorde British tornou-se um marco na história do jogo, gerando 

forte repercussão entre os jogadores e espalhando-se por fóruns de internet. Não havia sido 

feito apenas um ataque contra um ícone do jogo, mas também contra o próprio criador de 

Ultima. O fato deu origem à cobertura presente no site Ultima Online Travelogues (JONES, 

2003; ULTIMA, 1997) que apresenta as seguintes informações: 

 

a) Três fotografias do jogo, tiradas durante o incidente, acompanhadas de um 

curto texto descritivo. A primeira fotografia mostra o agrupamento de 

jogadores que se formava antes do discurso de Lorde British. A segunda 

(reproduzida abaixo), o momento da morte do personagem. A terceira é de 

aproximadamente um mês e meio após o fato, mostrando a contagem 

regressiva para o encerramento da fase beta; 

                                                 
102 No que se relaciona ao desenvolvimento de programas de computador, “beta” é a classificação dada a algo 
que está próximo de ser completado, mas ainda em fase de testes. Dentro da produção de MMORPGs é comum a 
existência de três estágios beta: a primeira é o beta interno, ao qual apenas funcionários da equipe de 
desenvolvimento do software têm acesso; à segunda fase dá-se o nome de beta fechado, ou “closed beta”, onde 
um grupo seleto de pessoas externas à produção é selecionada para testes; a terceira, e última fase, é chamada de 
beta aberto, ou “open beta”, onde qualquer pessoa pode participar dos testes (em teoria, pois algumas vezes o 
número de participantes é limitado, embora não pré-selecionado). 
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b) entrevista com Rainz, o jogador, de 23 anos, responsável pelo crime virtual. 

De acordo com Rainz, a ordem dos acontecimentos foi: 

Os servidores tinham sido desligados recentemente, com o intuito de se 
prepararem para a enorme afluência de jogadores prevista para o discurso 
que Lorde British e Lorde Blackthorne iriam dar por toda Britannia. Quando 
os servidores voltaram, eu viajei através da Bretanha com Helios, meu 
companheiro de guilda. Dirigimo-nos ao castelo de Blackthorne onde o 
primeiro discurso seria dado. LB [Lorde British], Blackthorne e seus bufões 
estavam em uma ponte orando às massas. Infelizmente eu não estava 
jogando com meu personagem mago, então lançar feitiços de um livro de 
magias estava fora de questão. Felizmente, meu personagem era um bom 
ladrão, com uma alta habilidade em “furto”. Eu procurei desesperadamente 
nas mochilas daqueles que estavam ao meu redor e eventualmente achei um 
pergaminho de campo de fogo. Depois disso a coisa foi bem simples, eu 
apenas lancei a magia do pergaminho na ponte e esperei para ver o que 
aconteceria. Ou LB ou Blackthorn fez o comentário “hehe bela tentativa”, 
não lembro exatamente qual dos dois. Foi uma visão engraçada e esperei ser 
atingido por um relâmpago ou que outro destino maligno caísse sobre mim. 
Ao invés disso, ouvi um alto gemido de morte enquanto Lorde British caia 
para sua morte. Depois disso foi caos puro, Blackthorn ou alguma outra 
força conjurou quatro demônios dentro do castelo e as pessoas começaram a 
morrer a torto e a direito (ULTIMA, 1997, tradução nossa)103; 

c) declaração oficial (enviada por e-mail) do time de desenvolvedores de Ultima 

Online. Após o evento, Rainz foi banido do beta de Ultima Online e corriam 

rumores que o funcionário responsável pela punição havia afirmado que o 

jogador estava permanentemente banido não só do beta de Ultima Online, 

como da posterior versão comercial e de qualquer outro produto produzido 

pela OSI (desenvolvedora do jogo). A declaração oferece a versão da OSI para 

as razões relacionadas à punição de Rainz e sua extensão, afirmando que o 

mesmo já havia sido alertado sobre o seu comportamento, que envolveria 

exploração de bugs104 do jogo e assédio a “centenas” de outros jogadores 

(ULTIMA, 1997). 

                                                 
103 The servers had just been taken down to prepare for the huge influx of players for the speech Lord British and 
Lord Blackthorne were giving throughout Britannia. When the servers came back up, I strolled through Britain 
with Helios, my fellow guild member. We headed to Blackthorne's castle where the first speech was being given. 
LB, Blackthorne, and their jesters were up on a bridge orating to the masses. Unfortunately I wasn't playing my 
mage character, so casting spells from a spellbook was out of the question. Luckily my character was a good 
thief who had high "stealing" skill. I desperately searched the backpacks of those around me and eventually 
came upon a fire field scroll. After that it was pretty simple, I just cast the scroll on the bridge and waited to see 
what would happen. Either LB or Blackthorne made the comment "hehe nice try", can't recall exactly who. It 
was a humorous sight and I expected to be struck down by lightning or have some other evil fate befall me. 
Instead I heard a loud death grunt as British slumped to his death. After that it was just pure mayhem, 
Blackthorne or another force summoned 4 daemons into the castle and people were dying left and right. 
104 Na área de informática, bug refere-se a defeito ou problema no código de um programa que leva a uma falha 
no seu funcionamento. No caso dos mundos virtuais, alguns bugs podem oferecer uma vantagem para alguns 
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Ilustração 09 – O assassinato de Lord British. O corpo pode ser visto no quarto ladrilho (de cima 
para baixo) da área ocupada pelo fogo. Fonte: Ultima, 1997. 

 

O material publicado no Ultima Online Travelogues não segue parte dos padrões 

do jornalismo no que se refere aos formatos básicos de produção de notícia e/ou reportagem, 

entretanto há uma proximidade da produção jornalística no sentido em que o artigo: 

 

a) Atende a critérios de noticiabilidade, pois reporta a morte de um personagem 

central do mundo de jogo; 

b) abre espaço para os dois lados da questão, entrevistando Rainz sobre o crime 

virtual que teria executado, sua visão do fato, seus motivos e os pormenores 

de sua punição, assim como oferecendo espaço para o release onde a OSI 

justifica suas ações; 

c) exibe imagens, capturadas no momento, que mostram o desencadeamento do 

incidente. 

                                                                                                                                                         
jogadores, descobrir um desses defeitos e fazer uso do mesmo em vantagem própria é prática quase sempre vista 
com maus olhos nesses mundos, podendo resultar em punição. 
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A cobertura do assassinato de Lorde British torna-se emblemática por apontar 

para a possibilidade de conformação de algo que poderia ser classificado como um novo 

gênero jornalístico: o jornalismo nos jogos. Distinto do jornalismo dos jogos, onde os gêneros 

da resenha crítica (dos jogos lançados) e da notícia (dos jogos ainda não lançados) dominam 

(GILLEN, 2004), esse novo gênero tem como foco os acontecimentos internos dos jogos, os 

fatos dos mundos virtuais. 

Ao invés de se preocupar com os acontecimentos relacionados à indústria dos 

jogos ou ao número de vendas de determinado console105, o jornalismo nos jogos está atrelado 

à cultura dos mundos virtuais, aos acontecimentos que se passam dentro do círculo mágico, 

dentro da esfera de realidade do jogo (mas ao mesmo tempo não está limitado a esse espaço 

contido, ajudando a estabelecer uma porosidade, um borramento entre as fronteiras de jogo e 

não-jogo, como discutimos no capítulo anterior). O jornalismo nos jogos preocupa-se com as 

movimentações de tropas de avatares pertencentes a reinos em guerra, assim como o valor, 

em dólar, de uma armadura mágica digital. Portanto, para uma melhor distinção, chamaremos 

o jornalismo nos jogos de jornalismo dos mundos virtuais. 

Tais jogos on-line não constituem apenas parte da vida cotidiana dos jogadores, 

como também passam a ocupar uma parcela de tempo que, outrora, talvez fosse gasto com 

outras mídias, como a televisão: 

Os jogadores de MMORPG passam, em média, 21 horas por semana jogando e 
cerca de 7,7 horas por semana assistindo à TV. A média nacional [dos EUA] de 
tempo gasto assistindo TV é 28 horas por semana, o que é o mesmo resultado da 
soma das médias acima. Em outras palavras, isso dá suporte ao argumento de 
que o tempo que era gasto assistindo à TV foi substituído por [tempo] jogando 
MMORPG (YEE, 2005, tradução nossa)106. 

Se considerarmos os números de Woodcock (2008), o público potencial para o 

jornalismo dos mundos virtuais irá praticamente dobrar até 2012 atingindo a marca de 30 

                                                 
105 No que se refere à indústria e cultura dos jogos eletrônicos, o termo “console” refere-se aos aparelhos feitos 
especificamente para rodar jogos e destinados ao mercado doméstico. Conhecidos pelo senso comum como 
“videogames”, os consoles distinguem-se dos computadores no sentido que, apesar de um computador ter o 
potencial para jogos, são máquinas que foram criadas para fornecer múltiplas funções, sendo “jogar” apenas uma 
delas. Embora todos os três principais consoles de última geração (conhecida como a sétima geração dos 
videogames), nominalmente Wii, Playstation 3 e Xbox 360, sejam capazes de realizar outras operações, como 
navegação na web e reprodutor de filmes – assim como diversos outros aparelhos na história dos videogames – a 
função básica deles consiste em rodar jogos. 
106 MMORPG gamers spend on average 21.0 hours per week playing the game, and spend on average 7.7 hours 
per week watching TV. The national average for TV watching per week is around 28, which is what the above 
averages add up to. In other words, this lends support to the claim that time that was spent watching TV has been 
displaced by MMORPG playing. 
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milhões107; um público que gasta considerável número de horas em um cotidiano inalcançado 

pela mídia tradicional. Vale ressaltar que os dados do analista não levam em consideração 

mundos virtuais gratuitos, nem os que funcionam através do sistema de microtransações – o 

que aponta para um potencial ainda maior do gênero. 

A própria indistinção entre jogo e não-jogo, que possibilita o jornalismo dos 

mundos virtuais, é, entretanto, um dos fatores que coloca em discussão o direito à liberdade 

de imprensa dentro desses jogos on-line. Antes de entrar em um mundo virtual o jogador deve 

aceitar um termo de compromisso específico àquele mundo – a maioria dos quais estabelece 

que a propriedade de tudo que exista no mundo de jogo pertence à empresa que o criou. Os 

jogadores argumentam, porém, que os bens que possuem no jogo, assim como os efeitos 

causados no mundo on-line, são fruto do próprio esforço e parte integrante da vida pessoal, o 

que faz com que os mundos virtuais sejam, na forma como se apresentam hoje, uma área 

cinzenta da perspectiva legal (BARTLE, 2003; CASTRONOVA, 2005a; JENKINS P., 2004; 

TAYLOR, 2006; YEE, 2006a), de modo tal que leva tradicionais firmas de advocacia, como a 

internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, a preparar times multidisciplinares com 

o intuito de lidar com os assuntos legais relativos aos mundos virtuais (PILLSBURY, 2008). 

Enquanto uma definição de “a quem pertence o jogo” (BARTLE, 2003) não for 

encontrada, casos como o de Peter Ludlow serão conseqüências possíveis nos mundos 

virtuais. Ludlow é professor de filosofia da Northwestern University (e ex-professor da 

Universidade de Toronto e da Universidade de Michigan). Seu avatar no jogo The Sims 

Online chamava-se Urizenus e trabalhava no Alphaville Herald, jornal de maior destaque (e 

provavelmente o único) da cidade de Alphaville (a mais populosa cidade do The Sims 

Online).  

Em novembro de 2003, Ludlow organizou uma série de entrevistas, com 

personalidades de Alphaville, que continuavam investigações anteriores do jornal, como os 

pormenores do funcionamento de uma organização para-governamental que tentava assumir o 

controle da cidade (LUDLOW, 2003a); da máfia local (LUDLOW; WALLACE, 2007) e de 

uma rede de prostituição juvenil: 

Urizenus: qual foi seu primeiro personagem no jogo? 
Evangeline: Roxy Merril 
[...] 
Uri: e ela abriu seu primeiro bordel em 11 de outubro de 2002? 
Eva: sim. [...] Muita gente diz que eu trouxe o pecado para TSO [The Sims 
Online]. Eu não ligo. Sexo vende e era meu objetivo criar a maior casa de 

                                                 
107 Cf. “1.8 – Situação atual”. 
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ciber sexo, e quando eu digo ciber, eu quero dizer ciber108, não aquela merda 
com camas de amor e “oh baby”. Isso [que fazíamos] era sujo e descritivo, 
não tínhamos camas de amor. 
Uri: (risos) quão cedo, depois que você entrou no jogo, você abriu o ciber 
bordel? 
Eva: comecei a recrutar já no primeiro dia. 
Uri: então já você sabia, assim que entrou, que era aquilo que queria fazer? 
Eva: sim... eu nunca fui uma pessoa de muitas habilidades. Eu precisava de 
dinheiro. Para que habilidade quando você pode chupar pau pra colocar 
comida na mesa? 
Uri: Roxy era apenas a madame, ou ela “chupava pau” também? 
Eva: eu usei o Hotel Erótica como um degrau e eu subi naquele palco e fui 
paga, mas não era exatamente meu segundo lar. [...] Roxy se tornou a 
madame quando o dinheiro começou a entrar e mais pessoas queriam 
trabalhar. 
Uri: entendo, então ela se prostituiu no começo, mas, assim que conseguiu 
algumas “garotas” trabalhando lá, ela não precisou mais. 
[...] 
Uri: você as entrevistava antes de contratá-las? 
Eva: eu tinha administradores que as entrevistavam. 
Uri: e você checava as informações, como idade, etc.? 
Eva: foda-se isso! Nem eu mesma tenho 18. Se você pode vender [sexo], 
você é velha o bastante. (LUDLOW, 2003b, tradução nossa)109. 

As matérias e entrevistas de Urizenus incomodaram a administração da cidade. 

Inicialmente, os desenvolvedores do jogo baniram qualquer menção ao The Alphaville Herald 

no The Sims Online (LUDLOW; WALLACE, 2007; WARD, 2003) e, em seguida, 

expulsaram o repórter virtual do mundo de jogo; além de confiscarem todos os seus bens – 

incluindo dois gatos virtuais de estimação. 

                                                 
108 “To cyber”, em jargão de internet, é uma das formas de se referir a prática do sexo on-line. 
109 Urizenus: what was your first character in game? 
Evangeline: Roxy Merrill 
[...] 
Uri: and she set up the first brothel on Oct. 11, 2002? 
Eva: yes. [...] many people say i brought sin in to tso.i dont care. sex sells and it was my goal to create the 
greatest cyber sex house, when i say cyber i mean cyber, not that shit with the love beds and "oh baby". this was 
dirty and descriptive, we had no love beds. 
Uri: LOL, how soon after you came into game did you open the cyber brothel 
Eva: 1st day i started recruiting 
Uri: so you knew as soon as you got in that that is what you wanted to do? 
Eva: yes....i never was a skill person. i needed money. why skill when you can suck dick to keep food on the 
plate 
Uri: was Roxy just the madam or did she "suck dick" too? 
Eva: i used hotel erotica as a stepping stone and i hit that stage got paid but it wasn't my second home 
Uri: but did Roxy have to "suck dick" too? 
Eva: roxy became madam of the house once the money started coming in and more people wanted jobs 
Uri: ic, so she ho'd in the beginning but after she got some "girls" working there she didn't have to 
[...] 
Uri: did you interview them before you hired them? 
Eva: i had managers who interviewed them 
Uri: ic... and did you do background checks for age etc? 
Eva: fuck that shit i ain't even 18. if u can sell it u old enough. 
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A expulsão de Ludlow repercutiu em veículos como The New York Times 

(HARMON, 2004) e BBC Notícias (WARD, 2003) – remetendo também a discussões 

anteriores, como a Declaração dos Direitos dos Avatares110 de Raph Koster (2000). 

Entretanto, as incursões jornalísticas de Ludlow nos mundos virtuais não cessaram após seu 

banimento de The Sims Online. The Alphaville Herald ressurgiu, em junho de 2004, como 

The Second Life Herald, fazendo a cobertura dos acontecimentos dentro do Second Life. 

Atualmente o jornal envolve 29 pessoas em sua produção e segue o formato de blog. 

O Second Life Herald possui um formato muito próximo, em termos de estilo, do 

The Alphaville Herald – são, na verdade, basicamente o mesmo veículo, apenas com a 

mudança de foco do The Sims Online para o Second Life. As reportagens costumam focar em 

eventos sociais dentro dos mundos de jogo. Eventos sociais, festas, manifestações artísticas 

e/ou políticas, apresentações culturais, entrevistas com celebridades-avatar. Podemos citar a 

matéria com Jie Loon, diretora do grupo de dança “La Performance”, que atua exclusivamente 

no Second Life: 

A inovação de Jie é sua criação da técnica “Movimentando-livre”, que 
integra animações de dança pré-fabricadas com um toque de ao vivo, e dá ao 
dançarino mais liberdade em criar a arte da dança, “eu queria ser capaz de 
expressar algo com a dança... não executar animações que outros teriam feito 
antes... Movimentando-livre pega a animação como base do movimento e as 
combina com improvisação.” [...] São necessários meses de treinamento e 
formação de palco, com dois ensaios por semana, mas, de acordo com Jie, 
tudo começa com uma canção. “A base de toda dança é a música; eu tento 
interpretar... escolher uma canção com bom ritmo e um bom clima para 
servir de base para a expressão. A animação que uso como base tem que se 
encaixar no ritmo da música e dar possibilidade para se mover no clima... eu 
quero usar as habilidades humanas de dançarinos que são capazes de 
expressar sentimentos através dos movimentos”(CONSTANTINE, 2008, 
tradução nossa)111. 

Tanto The Sims Online quanto Second Life fazem parte da categoria de jogos 

sociais, assim sendo, os jogos em si oferecem poucos desafios aos jogadores, fazendo com 

que a maior parte das atividades dentro deles sejam sociais. Acreditamos que conteúdo dos 

                                                 
110 Cf. “Anexo B – Declaração dos Direitos dos Avatares”, onde reproduzimos o texto original da declaração. 
111 Jie's innovation is in her creation of the technique of “Free’-moving”, which integrates premade dance 
animations with a live flavor, and gives the dancer more freedom in creating the art of the dance, “I wanted to be 
able to express something in dancing… not play anims that others had done before… 'Free'-moving takes an 
anim as basis of movement and combines with improvisation.” […] Months of training on a grid-formation stage 
with two rehearsals a week are required, but, according to Jie, it all starts with a song, "Basis of all dance is 
music; I try to interpret… choose a song with good rhythm and good mood to have a basis for expression. The 
anim I use as basis has to fit its rhythm to this song and give possibilities to move in the mood… I want to use 
human skills of dancers who are able to express feelings by moving." 
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Heralds esteja diretamente relacionado com as particularidades do Second Life e The Sims 

Online.  

City of Heroes, devido às suas características, dá maior relevância à aparência do 

personagem que EVE Online, que por sua vez chama atenção para as atividades políticas e 

econômicas dentro do mundo de jogo. Tomamos como hipótese que as características desses 

jogos definem não apenas seus aspectos com jogo e as atividades desenvolvidas pelos 

personagens no mundo on-line, mas têm um papel importante na produção jornalística 

associada ao jogo. É necessário entender a cultura do jogo, do mundo on-line, para entender 

os interesses do público jogador. 

Talvez essa relação ajude a explicar o fechamento do Second Life News Center, 

criado em outubro de 2006 pela Reuters. O site contou com a produção dos jornalistas Adam 

Pasick e Eric Krangel por quase dois anos, até que teve a produção de material encerrada, em 

30 de setembro de 2008. Ao contrário do Second Life Herald, o News Center dedicava mais 

espaço a matérias relacionadas à economia do jogo e à atuação de empresas dentro do mundo 

virtual – mais caderno de economia que coluna social e caderno de cultura. A cobertura dada 

pela Reuters foi, provavelmente, uma conseqüência da super-exposição do Second Life em 

2006, ano em que diversas empresas foram atraídas para dentro do jogo (JANA; 

McCONNON, 2006), com matérias fazendo uso de uma perspectiva e temática mais 

adequadas às atividades das empresas que às atividades dos jogadores. De acordo com 

Castronova (2007), o funcionamento da economia do Second Life nunca foi exatamente 

compreendido pelas empresas que investiram no jogo, levando a um declínio econômico 

(KAPP, 2007; ROSE, 2007). Com a diminuição constante da atuação das empresas no mundo 

virtual, também diminuiu o público alvo do Second Life News Center. 

 

3.2 – City of Heroes. 

 

O mundo virtual City of Heroes foi desenvolvido pelo Cryptic Studio com a 

NCsoft como publisher. Lançado em 28 de abril de 2004, cerca de um ano e meio depois 

ganha o jogo-irmão City of Villains (mais especificamente em 31 de outubro de 2005), com o 

qual compartilha diversas características, entre elas: mecânica, sistema gráfico, interface e 

algumas áreas do mundo. Em 6 de novembro de 2007, o Cryptic Studio anunciou a venda dos 

seus direitos ao jogo à NCsoft, que, por sua vez, montou um estúdio de desenvolvimento de 
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jogos para continuar a oferecer suporte ao City of Heroes112. Alguns dos funcionários do 

Cryptic, que trabalhavam com o mundo virtual, também foram contratados pela NCsoft. 

O terceiro relatório econômico trimestral do ano fiscal de 2008 da NCsoft reporta 

que, considerados os três primeiros quartos de 2008, City of Heroes113 representou 8% da 

renda proveniente de jogos da empresa (NCSOFT, 20088). Ainda de acordo com o relatório, o 

jogo foi acessado por 129.934 contas114 diferentes, o que equivale ao número aproximado de 

assinantes ativos. 

O mundo de City of Heroes é inspirado no universo das histórias em quadrinhos 

americanas de super-heróis. O jogo se passa na ficcional Paragon City, que se localizaria no 

estado de Rhode Island (menor estado norte americano, em termos de área), diretamente a 

nordeste do estado de Nova York. De acordo com a história do jogo, o planeta sofreu uma 

invasão alienígena que destruiu boa parte das cidades do mundo e mudou permanentemente a 

vida dos sobreviventes. Um grupo de super-heróis (lendários no jogo) rechaçou a invasão e 

possibilitou o processo de reconstrução da cidade. De forma a se defender de um novo 

possível ataque (e para ajudar a conter outras ameaças internas que surgiram nas partes 

destruídas), Paragon City construiu um sistema de muralhas de energia com o intuito de isolar 

as diferentes áreas da cidade e controlar o acesso às mesmas. 

Para interagir com o universo de City of Heroes, cada jogador cria ao menos um 

super-herói, que atua como avatar do jogador –, embora a maioria dos jogadores tenha não 

apenas um avatar, mas vários. A carreira do herói começa lidando com oponentes 

relativamente pouco poderosos, como gangues de rua, cultos satânicos e pessoas comuns 

viciadas em drogas sobrenaturais. À medida que o herói ganha poder e reputação, passa a 

lidar com oponentes progressivamente mais desafiadores, como crime organizado, gangues de 

mutantes, místicos de uma civilização perdida, invasores alienígenas e entidades extra-

dimensionais. 

 

                                                 
112 Ao contrário do que acontece com os jogos eletrônicos tradicionais, os times de desenvolvimento 
(programadores, artistas, engenheiros de som, game designers, entre outros) não deixam de existir após o 
término do jogo. De certa forma, os mundos virtuais podem ser vistos como produtos continuamente inacabados 
e os times de desenvolvimento continuam a produzir conteúdo para o jogo e a rebalancear aspectos da mecânica 
e a corrigir bugs.  
113 Os dados da empresa tomam City of Heroes e City of Villains como o mesmo jogo, assim como o fazemos 
nesta pesquisa, a menos que especificado o contrário. 
114 A maior parte dos mundos virtuais necessita que um cadastro prévio seja efetuado pelo jogador, esse cadastro, 
chamado de “conta”, pode ou não requisitar dados necessários para o pagamento do jogo – a depender do 
formato de assinatura que possua. 
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Ilustração 10 – City of Heroes com a interface de usuário oculta. 

 

Já no primeiro RPG, o Dungeons&Dragons, implementou-se uma mecânica 

simples de risco e recompensa para os jogadores: enfrente os oponentes e ganhe o tesouro 

deles. Quão mais perigoso o oponente, melhores os tesouros, que geralmente são constituídos 

de dinheiro, armas, armaduras e demais artefatos mágicos. Essa mecânica é perpetuada na 

maior parte dos MMORPGs hoje existentes.  

City of Heroes, no entanto, implementa tal mecânica de forma diferenciada. O 

jogo elimina o conceito de dinheiro e o substitui por “influência”: quão mais “influente” o 

personagem, mais acesso terá a vantagens dentro do mundo de jogo. Similarmente, itens 

consumíveis, como poções mágicas, usadas, na maior parte dos MMORPGs, para recuperar 

rapidamente a saúde dos personagens (ou aumentar temporariamente suas habilidades) são 

substituídos por “inspirações”. Da mesma forma, armas e armaduras são substituídas por 

“melhorias”, conceito que pode significar mutações benéficas do DNA do personagem, 

encantamentos ou treinamento marcial. Desta forma, elementos básicos constitutivos da 

maioria dos MMORPGs tomam um caráter mais abstrato em City of Heroes. Essa sutil 

abstração, desenvolvida com o intuito de adaptar, ao gênero de super-heróis, uma mecânica 

desenvolvida em jogos de fantasia, tem resultados mais profundos. Ao fazer uso dos conceitos 
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de influência, inspiração e melhorias, e ao reduzir o foco nos mesmos, o jogo minimiza a 

importância do sistema “matar-e-pilhar” (como é conhecida, por jogadores de RPG, a prática 

de eliminar os oponentes para conquistar o tesouro) trazendo a atenção do sistema de 

recompensa do jogo para o personagem em si e seus super-poderes. Essa particularidade faz 

parte do conjunto de características do City of Heroes que, como tratamos no inicio do 

capítulo, estabelece o personagem, sua aparência e história como aspectos centrais. 

Cada grupo oponente no jogo tem suas motivações e objetivos explicados pelo 

que os jogadores conhecem como lore, parte do qual foi construído com o auxílio de histórias 

em quadrinhos (HQs) específicas: City of Heroes conta com 20 edições produzidas pela Top 

Cow Productions, 12 edições pela Blue King Studios, uma pela Dark Horse Comics e mais 

dois especiais feitos pelo time de desenvolvedores115. Em algumas dessas HQs existem 

histórias nas quais participam personagens de jogadores, o que acreditamos aumentar a 

imersão dos jogadores e o grau de pertencimento que sentem com relação ao mundo de jogo. 

 
Ilustração 11 – City of Heroes com a interface de usuário aberta. A comunicação com outros jogadores 
acontece na janela de chat  no canto inferior esquerdo da tela. 

                                                 
115 As HQs do City of Heroes estão disponíveis, em formato PDF, no endereço: 
http://www.cityofheroes.com/media_and_downloads/official_comic_archive/comic_archive.html 
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Além das HQs, podemos mencionar outros fenômenos midiáticos dignos de nota 

relacionados ao City of Heroes, como o Paragon City Film Festival116 e o w00t Studios 

(anteriormente w00t Radio), site dedicado a conteúdo produzido por jogadores e ao broadcast 

on-line de rádio. O w00t Studios faz, ocasionalmente, a cobertura de diversos eventos no 

mundo de City of Heroes, incluindo entrevistas com jogadores e desenvolvedores, seja in- ou 

out-character117. Uma das produções mais relevantes ligadas ao mundo do City of Heroes 

chama-se The City Scoop. 

 

3.3 – City Scoop. 

 

Apesar de contar com o apoio dos desenvolvedores do City of Heroes, The City 

Scoop partiu de uma iniciativa dos jogadores. O periódico teve sua primeira edição em 18 de 

maio de 2007 e, desde então, conta com uma nova edição a cada semana. A distribuição 

inicial era apenas através do fórum oficial do City of Heroes118, hoje, além do fórum, conta 

também com distribuição por e-mail – sendo, em ambas as formas de distribuição, de acesso 

gratuito. 

Para esta pesquisa, consideramos as 18 primeiras edições do periódico, 

abrangendo o período de 18 de maio de 2007 a 21 de setembro do mesmo ano. Na segunda 

metade de dezembro de 2008 constatamos que a primeira edição contava com 

aproximadamente 30 mil visualizações (page views), enquanto que a décima oitava edição 

mostrava pouco menos de 14 mil visualizações (os dados referem-se apenas às visualizações 

no fórum, não incluem números de distribuição via e-mail). No período analisado, apenas 

uma semana não contou com nova edição do jornal: a semana na qual seria publicada a edição 

número 17, quando foi publicada a seguinte mensagem no fórum: “+Não temos muito tempo. 

Eles estão vindo. Sem Scoop esta semana. Considerações, redação do Scoop” 

(LIGHTHOUSE, 2007, tradução nossa)119. A décima sétima edição saiu, uma semana depois, 

identificada como “número 18”. 

                                                 
116 Cf. “2.3 – Externalidades midiáticas e dinâmicas de jogo”. 
117 Cf. “Anexo A – Mídias complementares” onde incluímos arquivo de áudio com trecho da programação da 
w00t Radio que capturamos durante sua cobertura do evento de inverno de 2007 do City of Heroes. 
118 https://boards.cityofheroes.com 
119 Don't have long. They're coming. No Scoop this week. Send our regards, Scoop staff. 
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Quadro 01 – Data de publicação e quantidade de visualizações (page views), no fórum, das edições de 
número 01 a 19 do City Scoop. 
* Devido a um problema no fórum, as entradas originais com as edições de número 3 e 4 se perderam, sendo 
disponibilizadas novamente apenas em 14 de setembro de 2007, dessa forma, não podemos informar o número 
correto de visualizações. 
** A edição de número 17 nunca chegou a ser disponibilizada. 

 

Tomando-se como padrão o equivalente em espaço que tomariam em páginas 

impressas (padrão A4, em modo paisagem – por ser mais adequado à largura de página do 

jornal), as menores edições são as de número 1 e 2, com 12 páginas cada. A maior edição, 

com 23 páginas, é a número 18. Observa-se, dessa forma, uma tendência geral ao crescimento 

do número de páginas do periódico, embora tenha ocorrido movimento em sentido reverso: 

notadamente do número 9, com 18 páginas, para o número 10, com 15 páginas, e do número 

18 para o 19, que possui 19 páginas. 

Até a 6ª edição, o periódico não conta com expediente informando a equipe 

envolvida em sua produção, limitando-se a creditar apenas algumas matérias. A partir da 7ª 

edição, The City Scoop passa a incluir seção de expediente, delimitando sua equipe em 21 

pessoas. A equipe cresce progressivamente a cada edição, até se estabilizar em 28 pessoas – 

equipe que mantém da 12ª edição até a 16ª, caindo para 27 componentes no número 18.  
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O periódico contou com um time original de três editores-chefe, Marcian Tobay, 
Hertz e Lemur Lad, até a saída de Hertz na 16ª edição. De acordo com o expediente veiculado 
nas edições de número de 7 a 19, um total de 31 pessoas participaram da equipe do City 
Scoop em algum momento. Durante o período analisado, o jornal se manteve, de forma 
permanente, aberto para contribuições de outros jogadores – tanto para as de caráter 
temporário, quanto para interessados em fazer parte da equipe regular. 

Em termos de conteúdo, The City Scoop apresenta as seguintes seções120: 
 

3.3.1 – Capa. 
 

De modo geral, a formatação do City Scoop é fluida, não possuindo um lugar 
determinado e permanente para as seções. Entretanto, uma matéria principal, de capa, é 
mantida como característica em todas as edições. Outros elementos de presença comum nas 
capas são: o expediente, manchetes para outras matérias da edição e uma lista dos eventos da 
semana agendados para o jogo. 

 

 
Ilustração 12 – Capa da edição número 8 do City Scoop. A matéria trata da invasão alienígena 
implementada no Issue 10. 

                                                 
120 Cf. “Anexo A – Mídia complementares”, onde incluímos uma cópia da edição de número 17 do The City 
Scoop. 
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As matérias de capa dividem-se em quatro grupos recorrentes: 

 

a) Reportagem sobre novo conteúdo: representa 4 das 18 edições analisadas. Em 

MMORPGs, é usual a adição ocasional de novo conteúdo ao jogo, essas 

adições são chamadas, de forma geral, de expansões. Em City of Heroes elas 

recebem o nome de Issues, fazendo referência às edições (ou números) das 

histórias em quadrinhos periódicas, onde novas histórias continuam a história 

da edição anterior. City of Heroes apresenta uma média de lançamento de 

quatro Issues por ano. As matérias tratam de informar sobre quais as 

mudanças trazidas ao jogo pelos novos Issues e análise do que essas mudanças 

implicam na jogabilidade. No período analisado, duas dessas expansões foram 

adicionadas ao jogo, cada uma delas recebeu duas matérias de capa: Issue 9: 

Breakthrough e Issue 10: Invasion. O primeiro traz a adição dois sistemas: 

crafting121 e market122, cada um recebendo uma matéria de capa. Invasion traz 

a adição de uma nova área ao jogo e um evento esporádico onde alienígenas 

hostis, conhecidos como Rikti tentam tomar controle de Paragon City – ambas 

as capas que a expansão recebe tratam do evento; 

b) entrevista com os desenvolvedores: representa 3 das 18 edições analisadas. 

Cada uma das três entrevistas é tratada de uma perspectiva diferente. Em City 

of Heroes, os principais desenvolvedores possuem um signature character123 

dentro do jogo que os representa e são identificados, na comunidade, pelo 

nome de seu signature character. Duas das entrevistas não mencionam os 

nomes reais dos desenvolvedores, tratando-os pelo nome de seus personagens. 

Dessas, uma é in-character, sendo a entrevista, em essência, dirigida ao 

personagem, e não ao desenvolvedor, a outra é out of character, tratando 

apenas de temas diretamente relacionados ao jogo (como novas mecânicas e 

discussão de mudança de regras). A terceira entrevista é com o lead designer 

                                                 
121 Sistema através do qual os jogadores podem, eles mesmos, confeccionar itens, seja para uso pessoal ou venda. 
Em jogos que não incluem crafting, os jogadores estão limitados a usarem itens já prontos, sejam encontrados ao 
acaso, recebidos como recompensa ou comprados de NPCs. 
122 Sistema através do qual os jogadores podem fazer transações de itens diretamente com outros jogadores. Em 
jogos que não incluem market, os jogadores estão limitados a vender e comprar itens de NPCs, ou então de 
arranjarem acordos de compra verbais com outros jogadores, o que traz o inconveniente de gerar spam, dentro do 
jogo, quando os jogadores tentam anunciar seus produtos, além da necessidade de que os personagens 
encontrem-se em um mesmo lugar do mundo virtual para concluir a transação. 
123 Personagem central na mitologia do jogo, no caso do City of Heroes, são os heróis lendários que compõem a 
base da história do jogo. Os signature characters, são, de modo geral, NPCs, mas em eventos especiais, os 
desenvolvedores do jogo podem usá-los como seus avatares. 
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do jogo, Matt Miller, e trata não apenas de temas relacionados ao jogo, mas 

também de interesses pessoais do entrevistado; 

c) cobertura de eventos: com um total de quatro capas. Tratam tanto de world 

events oficiais, como também daqueles organizados por jogadores; 

d) história e geografia de Paragon City: somando três capas. São artigos que 

tratam do lore e características de algumas áreas do jogo. São escritos na 

perspectiva in-character. 

 

Existem outras quatro matérias de capa que não se encaixam nas classificações 

acima: um editorial, na edição 18, tratando nas mudanças ocorridas na equipe do City Scoop 

(quando três membros deixaram o periódico, incluindo um editor-chefe, e dois novos 

juntaram-se ao grupo), uma crônica, na edição 15, de um participante da Gen Con124, a 

chamada para um concurso, instituída por uma parceria entre jornal e os desenvolvedores, na 

edição 9, e o resultado do concurso na edição 13. 

Um aspecto que julgamos relevante mencionar sobre as matérias de capa é que, 

dentre as edições estudadas, apenas 7 foram escritas da perspectiva out of character, sendo a 

maioria (as outras 11) escritas in-character, apontando uma preferência do jornal a essa 

abordagem. 

 

3.3.2 – Market Watch. 

 

Aparece pela primeira vez na 4ª edição. Analisa as tendências do mercado no 

mundo de jogo e discute estratégias de investimento. Apresenta também tabelas mostrando a 

variação de preço dos itens mais valiosos do mercado. De inicio, acompanha a variação de 

apenas 5 itens nos dois mercados do City of Heroes (Wentworth’s Fine Consignments e Black 

Market), a partir da 6ª edição, passa a acompanhar os 10 itens mais valiosos de ambos os 

mercados.  

                                                 
124 Uma das maiores convenções de jogos existente. Começou em 1968 e realiza-se anualmente deste então. 
Tradicionalmente, a Gen Con acontece nos Estados Unidos, mas convenções extras, como a Gen Con Barcelona, 
Gen Con Paris e Gen Con UK já foram realizadas. 
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Ilustração 13 – Tabela com variações do mercado (lado direito). Do lado esquerdo podemos também 
ver a coluna “Point/Counterpoint” (ver: 3.3.5). 

 

3.3.3 – Behind the Mask. 

 

Traz, em cada edição, entre três e cinco entrevistas com jogadores. As entrevistas 

sempre começam tratando de assuntos pessoais, como hobbies, animais de estimação, viagens 

e preferências de música, livros e filmes. Em seguida as perguntas abordam aspectos relativos 

ao jogo, como servidores, áreas, arcos de história125 e personagens favoritos, opinião sobre os 

diversos Issues e o que mais atrai o jogador no City of Heroes. Embora o conteúdo das 

perguntas não seja in character, e trate de questões pessoais, o nome real, sexo e idade do 

jogador não são revelados, sendo os entrevistados identificados através do nome de seus 

avatares.  

                                                 
125 No City of Heroes, recebem esse nome séries de missões que continuam uma mesma linha de história, como 
uma alusão aos “arcos de história” das HQs de super-heróis, gênero no qual o City of Heroes se baseia. 
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Ilustração 14 – Behind the Mask. 

 
3.3.4 – Advice. 

 

Com duas colunas distintas: 

 

a) Dear Athy: presente em todas edições do City Scoop analisadas; 

b) Advice from the X: ausente em duas edições, presente nas demais. 

 

Ambas seguem o mesmo padrão: jogadores mandam perguntas e dúvidas sobre 

aspectos do jogo e têm suas dúvidas respondidas respectivamente por Lady Athyna ou Liquid 

X.  

3.3.5 – By Popular Request. 

 
Originalmente chamada de Point/Counterpoint. Um dos editores escolhe um tema 

popular em debates dos jogadores nos fóruns, caracteristicamente alguma sugestão de 

mudança na mecânica do jogo, o tema é descrito e em seguida analisado, destacando os 

aspectos positivos e negativos da mudança (ver Ilustração 13). 
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3.3.6 – State of the Archetype. 

 

City of Heroes oferece 12 diferente classes de personagem126, State of the 

Archetype é uma série de artigos que analisa cada uma dessas classes: quais as mudanças que 

sofreram do lançamento do jogo até o momento, como costumam ser percebidas pelos outros 

jogadores, poderes populares para serem usado em PvP127, desempenho solo128 e papel 

esperado quando em grupo, problemas que a classe enfrenta e possibilidades para melhoria.  

 

3.3.7 – Horóscopo. 

 

Presente desde a primeira edição, a seção faz uso de jargão astrológico para fazer 

previsões – exatamente como um horóscopo comum – mas ao invés de dividir as previsões 

entre os doze signos do zodíaco ocidental, a seção os divide entre as doze classes de 

personagem existentes no jogo. A partir da 7ª edição, uma segunda seção de horóscopo 

passou a ser publicada, com a perspectiva dos vilões e ignorando o jargão astrológico. 

 
3.3.8 – Culinária. 

 

Com receitas, verídicas e ficcionais, e coluna in character tratando de algum 

estabelecimento do mundo de jogo. 

 

3.3.9 – Geografia e turismo 

 

Coluna dedicada às diversas áreas do jogo. Traz pontos “turísticos” a serem 

visitados pelos jogadores, a história da área, discussão do tipo e nível de inimigos que podem 

                                                 
126 As classes do City of Heroes são: Blaster (combate à distância), Controller (domina os oponentes), Defender 
(cura e proteção dos aliados, diminuição da efetividade dos oponentes), Tanker (resistente, o escudo do time), 
Scrapper (combate corpo-a-corpo), Peacebringer e Warshade (híbridos, só estão disponíveis para jogadores que 
tenham chegado ao final do jogo), Brute (combate corpo-a-corpo), Corruptor (combate à distância e proteção do 
time), Dominator (domínio dos oponentes e combate), Mastermind (controla  um grupo de NPCs) e Stalker 
(furtivo). As sete primeiras classes são heróicas, as últimas cinco foram adicionadas com o lançamento do City 
of Villains. A partir do “Issue 12: Midnight Hour”, lançado em 2008, mais duas classes foram adicionadas ao 
jogo no lado dos vilões: Blood Widow e Wolf Spider, que, assim como as dos Peacebringers e Warshades, 
somente estão disponíveis para jogadores que tenham atingido o nível máximo no jogo. 
127 Player versus Player. Jogador contra Jogador: quando o paradigma do jogo concentra-se em combater outros 
jogadores; opõe-se a PvE, Player versus Environment, Jogador contra Ambiente, onde os oponentes são apenas 
controlados por inteligência artificial. 
128 Cf. “2.1 – Identidades e comunidades”. 
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ser encontrados na área e dicas de como chegar de um ponto a outro da forma mais rápida 

e/ou fácil. 

 

3.3.10 – Base Showcase. 

 

Traz imagens, a cada edição, de uma superbase129, discussão sobre diversos estilos 

de base possível e entrevista com o jogador responsável pela arquitetura da base. Na 

entrevista, os jogadores são chamados pelo nomes de seus personagens, nomes reais não são 

mencionados. 

 

3.3.11 – Art & Entertainment. 

 

Divide-se em três categorias distintas: 

 

a) Entrevista com o artista: feita com jogadores que trabalham com artes 

gráficas, trata de aspectos pessoais do artista, tais como hábitos e preferências, 

estilo de trabalho e técnicas favoritas. A presença do jogo nessas entrevistas é 

tangencial. Ainda assim, nomes “verdadeiros” não são usados, o artista é 

identificado pelo nome de seu personagem;  

b) dicas e técnicas: abrange pequenos tutoriais, dicas de como alcançar 

determinado efeito ou estilo de forma eficiente, bem como colunas sobre 

hábitos entre os artistas e vantagens/desvantagens de determinados estilos de 

desenho;  

c) imagens: exibe amostras da produção de artistas selecionados pelo jornal e 

oferece links para as galerias pessoais dos mesmos, os trabalhos escolhidos 

sempre compartilham da temática de quadrinhos de super-heróis. 

 

3.3.12 – PvP 

 

Coluna sobre os diversos eventos de PvP ocorridos no jogo. A coluna divulga o 

resultado de embates organizados pelos jogadores e também discute estratégias, classes e 

habilidades populares – ou inusitadas – para uso no PvP. 

                                                 
129 As superbases servem de sede aos supergrupos do jogo (como são chamadas as guildas no City of Heroes). 
Cada supergrupo pode ter apenas uma base, construída pelos jogadores e fazendo uso de recursos do grupo. 
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3.3.13 – Roleplaying. 

 

Apesar de conter boa parte do conteúdo escrito in-character, The City Scoop 

ainda assim possui uma seção dedicada especificamente à parcela roleplayer130 da 

comunidade. Trata de eventos de roleplaying, dicas de como criar personagens interessantes e 

também de interpretação, além dos lugares, no jogo, favoráveis à prática. 

 

3.3.14 – Classifields. 

 

Anúncios postados pelos jogadores. Podem ser verdadeiros ou de caráter 

humorístico/ficcional; in-character ou out of character; oferecer oportunidades dentro do 

jogo (como supergrupos recrutando novos membros e avisos de eventos) ou fora do mesmo 

(como convenções e projetos de mídia relacionados ao jogo procurando por colaboradores). 

 

3.3.15. Tira de quadrinhos. 

 

Quadrinhos humorísticos baseados no gênero de super-heróis. 

 

3.3.16 – Puzzle. 

 

Compõe sempre a última página do City Scoop; são palavras-cruzadas, sudoko ou 

teste de conhecimentos – todos relacionadas à cultura (lore) do jogo. 

 

3.4 – EVE Online. 

 

Desenvolvido pela CCP Games, empresa de jogos islandesa, EVE Online foi 

lançado em 6 de maio de 2003 de forma independente (sem publisher): a única forma atual de 

compra do jogo é on-line – apenas recentemente a CCP firmou um acordo com a Atari para 

                                                 
130 Como são designados os jogadores que priorizam a interpretação e coerência de caráter de seus personagens, 
ao invés de outros aspectos, como exploração do mundo de jogo, interação social com outros jogadores (em 
oposição à interação social com outros personagens), estratégias combativas particularmente eficientes ou 
aquisição de itens raros e valiosos. Os roleplayers, de modo geral, evitam falar out of character e podem variar 
drasticamente de comportamento on-line a depender do personagem com o qual esteja jogando. 
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disponibilizar cópias físicas (caixa, DVD e manuais de instruções) para serem vendidas em 

lojas não-virtuais a partir de março de 2009 (ATARI, 2008). 

De acordo com o primeiro informativo econômico trimestral de 2008 do EVE 

Online, o jogo conta com 238 mil assinantes ativos (CCP, 2008), caracterizando-se como o 

maior mundo virtual do gênero ficção científica em termos de assinantes. O jogo é também a 

provavelmente mais complexa economia de mundo virtual contemporânea, de modo que, em 

junho de 2007, a CCP Games contratou o economista Eyjólfur Guðmundsson (Doutor em 

economia de recursos naturais e ambientais pela Universidade de Rhode Island e professor da 

Universidade de Akureyri, na Islândia) com o intuito de analisar a economia do jogo 

(WATERS, 2008) – função que Guðmundsson continua a desempenhar. 

O mundo de EVE Online constitui-se, literalmente, em uma galáxia inteira, 

oferecendo aos jogadores acesso a milhares de sistemas solares. O jogo pertence ao subgênero 

space opera131 da ficção científica, lidando com temas como impérios multi-planetários e 

viagem espacial mais rápida que a luz. 

O jogo se passa 21 mil anos no futuro. A raça humana, em explorações espaciais, 

teria encontrado passagem para uma galáxia distante da Via-Láctea, resultando em sua 

colonização. Após uma eventual destruição da passagem, ligação, entre as duas galáxias, a 

maior parte das colônias entram em decadência por falta de acesso aos recursos da Via 

Láctea, iniciando uma nova Idade das Trevas. Cinco impérios se reerguem e voltam à 

conquista espacial – os jogadores têm quatro desses impérios132 disponíveis no processo de 

criação de personagem, devendo escolher um como “nacionalidade” do avatar. 

Ao contrário do City of Heroes, que estimula a criação de diversos avatares e 

permite que cada jogador tenha dezenas deles, EVE Online foca-se no desenvolvimento de 

um único avatar continuamente – cada jogador pode ter, no máximo, três deles133. No começo 

de 2008 existiam aproximadamente 500 mil personagens ativos em EVE Online (CCP, 2008), 

resultando em aproximadamente dois personagens por jogador. 

No processo de criação de personagem do EVE Online, além de escolher o 

império de origem, o jogador define as características faciais do avatar e responde a uma série 

                                                 
131 Para exemplificar o subgênero, podemos citar séries de televisão como Jornada nas Estrelas, livros como os 
da série alemã Perry Rhodan e RPGs “de mesa” como Traveller.  
132 Amarr, Caldari, Gallente e Minmatar. 
133 Na verdade, o limite de três avatares é por conta de acesso ao jogo, não por jogador, pois existe a 
possibilidade de que um jogador possua mais de uma conta, contanto que pague independentemente por elas. 
Um jogador, assim, caso deseje possuir duas contas, terá de pagar duas mensalidades; três contas, três 
mensalidades, e assim por diante. Na prática, entretanto, apenas um número diminuto de jogadores escolhe 
possuir mais de uma conta devido ao aumento de custo e às poucas vantagens ganhas por possuir múltiplas 
contas. 
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de perguntas sobre o passado do personagem – o que vai ajudar a definir o conjunto de 

habilidades disponíveis no jogo a princípio. Cada personagem começa com uma nave 

espacial, característica que ajuda a distinguir EVE Online: ao contrário de outros mundos 

virtuais, o jogador raras vezes interage através do avatar diretamente – na maior parte do 

tempo, a interação do jogador com o mundo de jogo é através de sua nave, da qual o avatar 

seria piloto. 

 
Ilustração 15 – EVE Online. No canto superior esquerdo a imagem do avatar; no canto inferior 
esquerdo a interface de chat; no centro, entre asteróides, a nave do jogador. 

 

Dois fatores comuns à boa parte dos MMORPGs são os sistemas de crafting e de 

mercado. O sistema de crafting possibilita aos jogadores a produção de itens e materiais que 

possam ser úteis a outros jogadores. O sistema de mercado possibilita o comércio entre os 

jogadores. Assim, em geral, os dois não existem independentemente um do outro. Cada um 

desses sistemas pode ser mais ou menos complexo, a depender de cada jogo. Dentre os 

MMORPGs contemporâneos, EVE Online é o que apresenta o, provavelmente, mais 

complexo sistema de crafting e mercado. De fato, poderia se dizer que o jogo coloca a 

economia (produção e troca) de uma galáxia inteira nas mãos dos jogadores. 
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Em jogos como World of Warcraft, a maior parte dos itens mais poderosos não 

pode ser produzida por jogadores, mas deve ser conquistada como recompensa recebida ao 

concluir determinados desafios no jogo. Tais itens mais poderosos, em sua maior parte, 

também não podem ser vendidos a outros jogadores, nem trocados: ficam “presos” ao 

personagem que os conquistou. Tais características tornam em atividades complementares, 

secundárias, o sistema de crafting e mercado.  

EVE Online reverte essa lógica quando permite que os jogadores sejam os 

responsáveis pela criação dos itens mais poderosos e desejados do mundo – ao invés de 

derrotar um oponente de grande poder localizado nas profundezas de algum labirinto (caso do 

World of Warcraft), EVE envolve uma complexa rede de interdependência entre personagens 

para a criação dos itens: cientistas (avatares) pesquisam a criação de novas tecnologias ou o 

aperfeiçoamento de itens ou processos de produção existentes, industriais (avatares) 

gerenciam a produção, mineradores exploram a matéria prima, administradores criam e 

lideram a corporação (como são chamadas as guildas de EVE Online) que integra os 

jogadores envolvidos no processo e estabelecem novos laboratórios de pesquisa e fábricas, ou 

investigam as necessidades do mercado de forma a estudar, em determinados mercados, a 

oferta e demanda dos itens produzidos, enquanto os transportadores fazem a logística entre as 

minas, as fábricas e os mercados e um time de seguranças protege os veículos, fábricas e 

interesses da corporação – de maneira simplificada, este é o formato de operação da economia 

dentro do jogo. 

Como os recursos e mercados disponíveis no universo de jogo são relativamente 

limitados, as corporações envolvidas no processo de produção (bem como grupos de 

jogadores piratas, saqueadores) entram em conflito por território e influência. Ao lutar 

constantemente por domínio, os jogadores causam constantes mudanças no mapa político do 

espaço de EVE, de modo que os próprios jogadores começaram a produzir seus próprios 

mapas, mostrando as áreas de “soberania” das corporações e alianças de corporações, bem 

como as áreas de conflito, como podemos ver na Ilustração 16. 
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Ilustração 16 – Mapa de influência das corporações e alianças de jogadores de EVE Online. Dados de 
11 de janeiro de 2009. O mapa costuma ser atualizado semanalmente e a versão mais recente 
encontra-se disponível em: <http://go-dl.eve-files.com/media/corp/Verite/influence.png>. Cf. “Anexo A – 
Mídia complementares”, onde incluímos uma cópia em alta resolução do mapa. 

 

Tamanha variação no quadro político e econômico de EVE é exatamente o 

assunto de boa parte da cobertura feita pelo jornal EVE TV. 
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3.5 – EVE TV. 

 

EVE TV, nasceu em 14 de julho de 2006, com o objetivo de fazer a cobertura do 

II Torneio da Aliança, evento de PvP que consiste em sucessivos combates entre times de 

jogadores. Envolvendo uma equipe de sete DJs da EVE Radio134, EVE TV fez cobertura ao 

vivo dos seis dias nos quais ocorreram os 95 embates do torneio. Após os seis dias de 

transmissão e análise das lutas, o programa entrou em um recesso, só retornando em 

dezembro de 2006 para repetir a experiência de cobertura na terceira edição do Torneio da 

Aliança. 

Em 23 de junho de 2007 o EVE TV muda de formato, tornando-se um programa 

semanal nos moldes de noticiários televisivos. Os doze primeiros episódios do novo formato 

forneciam acesso ao conteúdo apenas mediante ao pagamento de aproximadamente U$1,00 

por episódio. A partir da 13º semana de exibição o noticiário passa a ser gratuito. Além dos 

programas semanais, EVE TV teve ainda dois especiais, um com a cobertura do EVE 

Fanfest135 (distribuído em CD aos assinantes da revista E-ON136), outro com a cobertura do 

IV Torneio da Aliança.  

Apesar de contar com uma equipe independente da CCP Games, a companhia 

fornecia oficialmente apoio ao programa, cobrindo os custos de produção – ao menos até 

novembro de 2007, quando decide terminar o noticiário. O último programa foi 

disponibilizado on-line no dia 24 do mesmo mês, totalizando 21 episódios semanais.  

Mesmo após o término do programa semanal, EVE TV retornou no formato 

anterior, fazendo as coberturas do V e VI Campeonatos da Aliança, em fevereiro e março de 

2008 e janeiro e fevereiro de 2009, respectivamente. De acordo com conversa que tivemos 

com Tom Meneghello137, âncora do programa:  

[a audiência] dos campeonatos varia um bocado, devido a estratégias de 
marketing, questões técnicas e coisas do tipo. Nós tivemos entre 4 e 18 mil 
acessos simultâneos [nas transmissões ao vivo]. Tivemos também mais de 
um milhão de visualizações nos replays do último [quinto] campeonato, 

                                                 
134 Rádio on-line focada no EVE Online. Pode ser acessada através do endereço: 
<http://everadio.gamingradio.net>. Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos arquivo de áudio 
com trecho da programação da EVE Radio. 
135 Evento promovido anualmente pela CCP Games. O evento ocorre na Islândia e envolve festas com bandas e 
DJs, palestras com os desenvolvedores, promoções para os jogadores e campeonatos.  
136 Revista trimestral dedicada ao EVE Online. Teve sua primeira edição no terceiro trimestre de 2005. Até a 
conclusão desta pesquisa, a edição mais recente foi a de número 14, lançada em janeiro de 2009. No seu formato 
atual, a revista possui 84 páginas. 
137 Conversa por meio eletrônico, através de e-mails. 
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cerca de um terço delas vindo de IPs únicos (MENEGHELLO, 2008, 
tradução nossa)138.  

Para esta pesquisa, consideramos os nove últimos episódios do programa semanal 

de EVE TV: episódios 13 a 21, abrangendo o período de 06 de outubro de 2007 a 24 de 

novembro do mesmo ano. De acordo com Meneghello (2008), cada episódio de EVE TV teve 

uma média de 30 mil espectadores durante a primeira semana de exibição e aproximadamente 

mais 15 mil visualizações após a primeira semana. 

 

 
Ilustração 17 – Página do EVE TV na internet. 

 

A duração total dos episódios estudados é de aproximadamente 424 minutos, 

pouco mais de sete horas de vídeo, em uma média de 47 minutos por episódio. O episódio 

mais curto analisado foi o 13º, com 28 minutos de duração. O mais longo foi o 19º, com 74 

minutos. Em média, caso considerados em conjunto, os quatro primeiros episódios são mais 

curtos que os quatro últimos. O grau de variação encontrado nos episódios não aponta, 

                                                 
138 The tournaments varied a lot, due to marketing strategies, technical issues, and the like. We had anything 
between 4k concurrent and 18k concurrent. Over a million views were had for the latest tournament's replays, 
around a third of that being unique IPs. 
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entretanto, para uma tendência clara e linear de aumento na duração dos programas. Listamos 

os episódios por ordem crescente de duração: 13, 15, 16, 18, 14, 21, 17, 20, 19. 

EVE TV é apresentado por dois âncoras: Tom Meneghello e Stevie Ward, 

respectivamente sob os pseudônimos de spiralJunkie e StevieSG. Nenhum dos âncoras possui 

formação jornalística. Ambos são graduados na área de teatro, drama e artes cênicas. Antes do 

seu envolvimento com o noticiário, Meneghello foi DJ de duas rádios on-line especializadas 

em mundos virtuais: Split Infinity Radio e EVE Radio. 

 

 
Ilustração 18 – StevieSG e spiralJunkie no EVE TV. 

 

Do 13º ao 17º episódio, de acordo com os créditos finais do programa, 18 pessoas 

estão envolvidas na redação do noticiário (exceto no episódio de número 16, onde o time 

consistiu em 17 integrantes). A partir do 18º episódio, jogadores que colaboram com notícias 

e informações para o programa começam a ser creditados, o que aumenta o número da equipe 

para 42 integrantes. 

Em termos de conteúdo, EVE TV apresenta as seguintes seções: 
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3.5.1 – Notícias. 

 

Presente em todos os episódios, exceto o 19º (programa que foi um especial sobre 

o EVE Fanfest de 2007). A seção inicia o noticiário e consiste na apresentação, pelos âncoras, 

das notícias da semana relacionadas ao EVE Online139.  

O tempo total, somado, das seções de notícias estudadas é de aproximadamente 56 

minutos: uma média de 7 minutos por programa, sendo a seção de notícias do último episódio 

(número 21) a mais curta (com 03 minutos e 53 segundos) e a do 18º episódio a mais longa 

(com 12 minutos e 20 segundos). Foram apresentadas, no total, 45 notícias, com uma média 

de 01 minuto e 12 segundos de duração por notícia. O 18º episódio conta com as duas notícias 

mais curtas, com 40 segundos cada, tratam de um conflito entre corporações e da distribuição 

de espólios de guerra). A mais longa está no programa de número 14, tem 02 minutos e 47 

segundos de duração e trata de um marco no jogo: a primeira vez em que uma nave da classe 

super capital140 é derrotada e destruída. O episódio com o menor número de notícias é o 14º, 

com apenas 03, enquanto o 18º é o que conta com mais notícias: 11 delas. Há uma média de 

5,6 notícias por episódio. 

Com relação ao conteúdo, identificamos seis temas recorrentes: 

 

a) Política e conflitos: com um total de 21 notícias, representa 46,6% das 

notícias no EVE TV. Trata das mudanças no território político do jogo, de 

conflitos entre corporações e das alianças entre jogadores; 

b) expansões: com 07 notícias (15,5% do total). Trata dos novos patchs e 

expansões que serão futuramente implementados, ou já estão em fase de 

implementação; 

c) acontecimentos e eventos: com 07 notícias (15,5% do total). Trata de 

acontecimentos singulares no universo de EVE (como a explosão da nave da 

classe super capital mencionada acima) quanto de mudanças e eventos, 

relacionados ou não, ao lore do jogo; 

d) economia: com 04 notícias (8,8%). Notícias sobre mudanças ou 

acontecimentos importantes na economia do jogo; 

                                                 
139 Cf. “Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos vídeo com parte de uma seção de notícias do EVE 
TV. 
140 As naves espaciais de EVE Online estão distribuídas em classes distintas, algumas frágeis, baratas e 
destinadas a jogadores iniciantes, outras mais poderosas ou especializadas e caras. As naves da classe super 
capital são as maiores e mais poderosas existentes no jogo. 
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e) encontros e campeonatos: com 03 notícias (6,6%). Anuncia as datas marcadas 

para o acontecimento de disputas PvP entre jogadores e/ou encontros de fãs do 

jogo, ou reporta os resultados do evento; 

f) arte e entretenimento: com 02 notícias (4,4%). São notícias sobre o trabalho 

de artistas ligados ao EVE Online e arte relacionada ao jogo. 

 

A única notícia não recorrente trata do encerramento do programa semanal do 

EVE TV.  

Todas as notícias foram elaboradas na perspectiva out of character, o que pode 

apontar um desejo, do programa, de aproximação de aspectos da objetividade jornalística. 

Comentários e relatos dos jogadores sobre os fatos são, por vezes, utilizados na formulação 

das notícias. Esses relatos, entretanto, são creditados aos avatares dos jogadores, nunca 

fazendo uso do “nome real” deles. Os próprios âncoras apresentam-se com os nomes de seus 

avatares. Excetuando-se, entretanto, as peculiaridades de pseudônimos ao invés de nomes 

registrados em cartório, em termos de conteúdo questionamos: quão diferentes as temáticas 

das notícias de EVE TV são das notícias de um jornal televisivo tradicional? À exceção da 

categoria de expansões, os outros cinco temas encontram paralelos diretos com o jornalismo 

tradicional (considerando, aqui, encontros e campeonatos como um tema análogo a 

“esportes”). 

 

3.5.2 – Market Report. 

 

Presente nos episódios 03, 15 e 16. Nesta seção os apresentadores convidam o 

jogador Ben Lille (usando o nome “Benilopax”) como especialista no mercado e economia de 

EVE Online. Possui um tom mais informal que o da seção de notícias, os âncoras entrevistam 

(e conversam com) o convidado que expõe os resultados de suas análises. As três seções 

somam 16 minutos e 28 segundos de programa, a mais curta com 04 minutos e meio, a mais 

longa com 06 minutos e meio. 
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Ilustração 19 – Benilopax no Market Report. 

 

3.5.3 – Análise de naves. 

 

Seção presente do episódio 13 ao 18. Material de vídeo retirado do jogo mostra 

uma nave específica em operação enquanto um voice-over faz comentários e análises sobre a 

nave, suas características, funções e grau de utilidade. Possui uma duração total de 26 minutos 

e 49 segundos, com uma média de 04 minutos e 08 segundos por episódio. A análise mais 

curta possui 03 minutos e 48 segundos, a mais longa conta com 04 minutos e 33 segundos. 

 

3.5.4 – Entrevistas com convidados. 

 

Presente em todos os episódios, exceto o de número 21, representa, 

proporcionalmente, a maior parte do conteúdo de EVE TV: 133 minutos, 31% da duração 

total do noticiário. Nesta seção do programa, os âncoras convidam um especialista ou jogador 

veterano e/ou de destaque no EVE para uma entrevista e conversa no estúdio. Representam 

um total de 14 entrevistas distribuídas nos oito episódios e possuem o mesmo tom informal 

encontrado no Market Report. Algumas entrevistas envolvem dois ou três jogadores ao 
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mesmo tempo, enquanto aproximadamente metade delas são com apenas um convidado. A 

maior parte dos convidados, 08 em um total de 10, são identificados através dos nomes dos 

avatares. 

O episódio 17 contém tanto a menor entrevista (com Fangtooth Kasumi, 04 

minutos e 46 segundos de duração) como a mais longa (com Suas, 26 minutos e 50 segundos), 

resultando no programa com o maior tempo total de entrevista: 31 minutos e meio. O episódio 

com a menor quantidade de tempo dedicada à seção é o 15, com 09 minutos e meio. 

 

3.5.5 – Cobertura de encontros. 

 

Presente em quatro episódios (04, 19, 20 e 21), a cobertura de encontros de fãs do 

EVE Online constitui parte significativa do conteúdo do noticiário, com duração total de 

aproximadamente 72 minutos. Estão presentes, na seção, entrevistas in loco com jogadores 

participantes dos encontros, reportagens sobre as atividades neles desenvolvidas e também 

palestras dadas pelos desenvolvedores do jogo. A menor cobertura da seção foi a do encontro 

de fãs em Liverpool, Inglaterra, com 07 minutos e 45 segundos de duração, no episódio 14. A 

maior cobertura foi dedicada às palestras dadas pelos desenvolvedores no EVE Fanfest 2007, 

na Islândia, com 39 minutos, no episódio 19. 

 

3.5.6 – Cobertura de campeonatos. 

 

Além dos episódios dedicados à cobertura dos campeonatos, EVE TV dedicou, 

em duas ocasiões (programas de número 15, com 01 minutos e 17 segundos, e 20, com 

aproximadamente 12 minutos), espaço no seu programa semanal para a cobertura de 

campeonatos de jogadores.  

 

3.5.7 – Não categorizada. 

 

Incluímos aqui conteúdo não recorrente na programação do EVE TV, ou com 

baixa recorrência e quantidade de tempo total pouco significante com relação ao conteúdo 

total do programa. Mais especificamente três casos: 
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a) Snippet: comentários rápidos de jogadores sobre a situação do jogo. Ocorrem 

apenas duas vezes, nos episódios 16 e 17, e têm juntos 01 minuto e 42 

segundos de duração; 

b) quiz: os âncoras convidam dois times de três jogadores de destaque no EVE 

Online (alguns dos quais já haviam aparecido previamente na seção de 

entrevistas) para um jogo de perguntas e respostas. Presente apenas no 

episódio 21, conta com aproximadamente 21 minutos de duração; 

c) encerramento do programa: presente apenas no último episódio, onde os 

âncoras fazem uma breve reconstituição da trajetória do EVE TV, despedem-

se dos espectadores e agradecem as pessoas envolvidas com o noticiário. 

Conta com 05 minutos e 46 segundos de duração. 

 

3.6 – Tipificação de jogadores e mundos virtuais. 

 

De modo geral, percebemos que o espaço dedicado à cobertura de conflitos entre 

jogadores e guildas é bem mais presente no EVE TV que no City Scoop, assim como EVE 

Online coloca mais ênfase no PvP que City of Heroes. Tal relação indica que o tipo de 

conteúdo encontrado em uma externalidade midiática está intimamente ligado ao mundo 

virtual específico do qual tal veículo faz cobertura.  

Informalmente a indústria dos games divide os mundos virtuais entre dois tipos: 

sandbox141 e roller coaster142. O primeiro é usado para designar jogos onde a atração principal 

seja o conteúdo (e atividades) desenvolvido(as) pelos próprios jogadores e pode classificar 

tanto MMORPGs (EVE Online, Ultima Online) como jogos sociais (Second Life, The Sims 

Online). O termo roller coaster, por outro lado, classifica mundos primariamente baseados 

em desafios criados pelos desenvolvedores e quase sempre implica que o mundo virtual em 

questão seja um MMORPG (City of Heroes, World of Warcraft, Everquest). 

Damos suporte à perspectiva de Bartle (2003) de que mundos virtuais diferentes, 

devido ao design inerente aplicado na criação do jogo, atraem tipos de jogadores particulares. 

De forma geral, roller coasters tendem a atrair jogadores mais interessados no mundo em si, 

assim como sandboxes tendem a atrair jogadores interessados em outros jogadores. 
                                                 
141 “Caixa de areia”. O tipo faz referência aos parquinhos repletos de areia, onde crianças brincam de forma livre 
ao invés de seguirem os padrões pré-determinados dos jogos. Indicativo mais de brincar que jogar, o termo 
sandbox incorpora elementos mais próximos de paidia que de ludos (CAILLOIS, 1958). 
142 “Montanha russa”. Contraponto do sandbox, faz referência aos parques de diversão, onde as pessoas entram 
em uma das atrações e “aproveitam o passeio” linearmente. Roller coaster aponta para uma experiência guiada, 
com regras mais fixas. 
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Ao tentar compreender as características dos diferentes tipos de jogadores de 

mundos virtuais, Bartle (1996) identificou dois eixos divisores de interesses: 

 

a) Interação-ação: divide os jogadores entre aqueles que apreciam ou interagir 

com o objeto em questão ou agir sobre ele. 

b) Mundo-jogadores: divide os jogadores entre aqueles que preferem 

interagir/agir com/sobre o mundo ou com/sobre outros jogadores. 

 

Quando entrecruzados, os eixos resultam em quatro tipos143 distintos144: 

 

a) Realizadores: agir sobre o mundo. Tendem a ver o mundo virtual como um 

jogo semelhante ao xadrez ou Banco Imobiliário. Apreciam realizar objetivos 

bem definidos no jogo e avançar seus personagens de acordo com a lógica 

intrínseca do mundo; 

b) matadores: agir sobre os outros jogadores. Tendem a ver o mundo virtual 

como um esporte semelhante às caçadas ou tiro olímpico. Apreciam dominar 

os outros jogadores, seja através de ataques diretos, roubo de posses virtuais, 

ou por meios mais indiretos como denegrir a imagem de um jogador dentro de 

sua guilda; 

c) exploradores: interagir com o mundo. Tendem a ver o mundo como um 

passatempo semelhante à jardinagem ou leitura. Apreciam descobrir os 

segredos do mundo, explorar o terreno virtual, o lore do jogo e os detalhes do 

sistema; 

d) socializadores: interagir com os outros jogadores. Tendem a ver o jogo como 

entretenimento semelhante a shows de música ou dançar em uma casa noturna. 

Apreciam interagir com outras pessoas no mundo virtual, seja como eles 

mesmos ou interpretando personagens. 

 

                                                 
143 De acordo com a nomenclatura original de Bartle (1996): achievers, killers, explorers e socializers. 
144 De acordo com testes empíricos realizados por Yee (2006b), os quatro tipos de jogadores não são auto-
excludentes, permitindo, por exemplo, jogadores realizadores-exploradores. 
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Ilustração 20 – Tipos de jogadores de acordo com Bartle (1996, 2003) e tipificação dos jogadores de EVE 
Online e City of Heroes. 

 

EVE Online, por suas características de sandbox, foca o conteúdo naquilo que é 

resultado das ações dos jogadores em detrimento do que é disposto no mundo. Na 

extremidade “jogadores” do eixo “mundo-jogadores”, EVE Online estimula o PvP 

(matadores), mas ao mesmo tempo institui a necessidade por uma complexa rede produtiva 

para a criação de bens no mundo de jogo, incentivando o desenvolvimento de grandes 

corporações e alianças (socializadores). Na extremidade “mundo”, por outro lado, a conquista 

de recursos, áreas e equipamentos-chave (realizadores) são fator de relevância, mesmo que 

secundária, pois auxiliam na disputa entre alianças. Porém, ao implementar sistemas de 

navegação de espaçonaves automáticos, limitar o número de caminhos entre um ponto e outro 

do espaço e oferecer poucos pontos de interesse a serem descobertos (afinal, é um jogo de 

espaçonaves e a maior parte do espaço é vazio), o jogo oferece poucos atrativos para 

exploradores. 

A princípio, City of Heroes, por suas características de roller coaster, foca o 

conteúdo no mundo de jogo em si, em detrimento daquilo que é resultado das ações dos 

jogadores. Na extremidade “mundo” do eixo “mundo-jogadores”, estimula a exploração das 

diversas áreas do jogo oferecendo, a partir de certo nível, poderes que facilitam a navegação 

do avatar no mundo de jogo, além de um sistema que recompensa os jogadores com medalhas 
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a cada ponto de interesse descoberto. Cada medalha pode ser exibida aos outros jogadores e 

traz ainda consigo uma parte da história do mundo de jogo (lore). Os realizadores também se 

beneficiam do sistema de medalhas, que os incentiva a alcançarem feitos particulares no 

mundo de jogo (como completar um complicado desafio sujeitando-se voluntariamente a 

restrições de tempo e sanções de poder); além disso, o jogo oferece duas classes de 

personagens especiais para os jogadores que alcançarem o nível máximo no mundo. Na 

extremidade “jogadores”, há pouco destaque para o PvP, que é quase sempre voluntário e 

oferece poucas recompensas145. No que se relaciona aos socializadores, City of Heroes 

incentiva o grupo em detrimento ao jogo solo. Além disso, o elevado grau de detalhes e 

personalização oferecido pelo sistema de criação de personagens do jogo (tanto no que se 

relaciona à aparência, quanto ao número de combinações de poderes disponíveis), bem como 

o espaço existente para que se escreva uma biografia ficcional do avatar, atrai jogadores 

particularmente interessados na imersão no mundo e, conseqüentemente, roleplayers146 (que 

tendem a pontuar alto na categoria de socializadores). O próprio sistema de medalhas 

funciona como um incentivo socializador, no sentido que registra os feitos do jogador, que 

pode então exibi-los e contar vantagem147. 

Conforma-se, assim, que os jogadores de EVE Online assumem uma tipificação 

de matadores-socializadores-realizadores, enquanto os de City of Heroes são primariamente 

exploradores-socializadores-realizadores148.  

Nesse sentido, as externalidades midiáticas de determinado jogo poderiam 

também servir como forma de ajudar os desenvolvedores de mundos virtuais a entender como 

os jogadores percebem os mundos on-line. Citamos o caso do Alphaville Herald, onde a 

cobertura sobre as atividades de intimidação das máfias e governos subversivos presentes no 

The Sims Online (LUDLOW; WALLACE, 2007) poderiam indicar um grau de conflito entre 

jogadores muito maior percebido, ou desejado, pelos criadores do mundo, o que demonstra 

um grau de imprevisibilidade na forma como os jogadores lidam com os mundos virtuais. 
                                                 
145 Na verdade, City of Heroes, em seu lançamento em 2004, não incluía possibilidade de combate entre 
jogadores. Quase um ano após o lançamento do jogo, a quarta atualização (Issue #4 - Coliseum) trouxe a 
possibilidade de duelos restritos, através de um sistema de arena. Seis meses depois, na sexta atualização (Issue 
#6 – Along Came a Spider), o lançamento do jogo-irmão City of Villains implementou três áreas onde o PvP 
livre era possível. 
146 Cf. nota 130 em “3.3.13 – Roleplaying”. 
147 De acordo com Bartle (2003) os “direitos de contar vantagem” (bragging rights) são responsáveis por boa 
parte do senso de satisfação que alguns jogadores têm ao jogar e funcionam como um incentivo social à 
conquista de desafios particularmente difíceis. 
148 Não pretendemos implicar maior grau de relevância, de um tipo de jogador sobre o outro, por meio da ordem 
usada nesta classificação, e sim representar os três grupos de jogadores esperados como mais comuns devido às 
características intrínsecas dos mundos virtuais estudados. Seria necessária uma pesquisa especifica para 
mensurar a freqüência exata de cada um dos tipos em EVE Online e City of Heroes. 
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No próximo capítulo, traçaremos as conclusões da pesquisa. Começaremos com 

uma reflexão sobre a conexão entre a imprevisibilidade dos jogadores e as externalidades 

midiáticas. Em seguida, estabeleceremos as relações entre o conteúdo presente nos casos 

estudados, os mundos virtuais dos quais fazem cobertura, e os parâmetros de tipificação dos 

jogadores de Bartle (1996). 
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4 – ENDGAME149. 
 

 

Os jogos de um povo revelam muito sobre ele. 
- Marshall McLuhan 

 

Neste capítulo final apresentamos nossas considerações finais relacionadas à 

pesquisa. 

No primeiro terço de páginas deste capítulo, responsáveis pelo primeiro tópico, 

trazemos uma reflexão que julgamos necessária para uma maior compreensão das 

externalidades midiáticas e a relação delas com os mundos virtuais.  

Nos tópicos seguintes trabalharemos nossas conclusões. Primeiro no tocante às 

funções e potencialidades das externalidades midiáticas de um modo geral, levantando 

também as questões de pertencimento imbuídas no estado corrente dos mundos virtuais; em 

seguida, no que se direciona especificamente ao estudo de caso da dissertação, onde 

procuramos compreender as especificidades dos jornais The City Scoop e EVE TV, o público 

desses veículos e as características jornalísticas que possuem. Finalizamos o capítulo com 

nossas perspectivas sobre o tema. 

 

4.1 – Sobre a imprevisibilidade dos jogadores e a apropriação dos mundos virtuais. 

 

Nos jogos de RPG tradicionais150, é papel do mestre do jogo elaborar uma série de 

desafios para seus jogadores – assim como considerar quais artifícios poderão usar para 

superá-lo. Não é incomum, entretanto, que ele se depare com situações nas quais os jogadores 

                                                 
149 Nos mundos virtuais, o termo endgame não significa simplesmente o “fim do jogo”, mas sim uma fase na 
qual se atinge o nível máximo permitido no mundo em questão. A depender do mundo virtual, o endgame não é 
o final, mas sim o início de uma nova esfera de jogo; para vários jogadores, mais interessante que o caminho que 
leva até ela. No endgame os desafios a serem enfrentados costumam oferecer graus de dificuldade 
significativamente ampliados, assim como itens que são recompensas particularmente atrativas por 
representarem “o equipamento mais poderoso no jogo”. Para jogos que prezem pelo PvP, o endgame costuma ser 
o atrativo final, onde os jogadores competem com seus personagens no máximo do potencial – o que por vezes é 
visto como um favorecimento das habilidades dos jogadores como fator determinante no combate. 
150 Cf. “1.4 – Jogos de interpretação de personagens”. 
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têm idéias imprevistas, formas de solucionar o problema não imaginadas pelo mestre. RPGs 

são jogos abertos onde, de modo geral, os jogadores não ficam apenas restritos a um pequeno 

número de ações possíveis no jogo, e sim baseiam suas opções através de criatividade e 

imaginação – o fato do manual de jogo não descrever a possibilidade de derrubar as paredes 

de um labirinto, ao invés de percorrê-lo, não impossibilita tal curso de ação.  

Fenômeno semelhante também ocorre nos jogos eletrônicos. Como Juul (2005) 

coloca, “quando jogando um jogo, podem ocorrer eventos que o designer não previu”. 

Citamos como exemplo o caso de Quake151. Jogadores do FPS perceberam que, de acordo 

com a física do jogo, explosões empurram os personagens, mandando-os para longe delas. 

Com base nisso, não demorou muito para alguns jogadores começarem a usar os lança-

mísseis portáteis, carregados pelos personagens não como armas, mas como “máquinas de 

salto”: ao atirar no chão, a explosão mandaria o personagem para cima, metafórica- e, às 

vezes, literalmente “saltando as paredes do labirinto”, deixando os desafios para trás. A 

prática ganhou o nome de rocket jumping152 e, de um imprevisto com cara de trapaça , tornou-

se parte integrante, e esperada, de vários FPS: em Quake III é possível perceber NPCs usando 

a técnica; em Team Fortress 2 o rocket jumping é descrito pelo jogo como habilidade de uma 

das classes de personagem. 

Nos mundos virtuais essas formas imprevistas de lidar com o mundo de jogo são, 

de certa forma, facilitadas. O gênero, como vimos durante a dissertação, incentiva o trabalho 

em equipe entre os jogadores e, de forma geral, embora não possua regras tão flexíveis e 

abertas à interpretação como os RPGs, condiciona a formação de redes de comunicação que 

envolvem centenas de milhares, ou mesmo milhões, de jogadores. Se em um RPG meia dúzia 

de jogadores pensam em conjunto como solucionar um problema, as comunidades virtuais 

que se formam nos MMORPGs oferecem não apenas um capital intelectual significativamente 

maior para pensar a resolução do problema, como também um maior número de “mãos 

virtuais”. 

Esses jogos, assim, caracterizam-se por serem sistemas dinâmicos diretamente 

influenciados pelas ações dos jogadores. Citamos como exemplo um fato ocorrido em 17 de 

novembro de 2003, quando um grupo de aproximadamente 180 jogadores literalmente mudou 

                                                 
151 FPS criado pela ID Software em 1996. Cf. “1.1 – MMORPGs, jogos sociais, mundos sintéticos e mundos 
virtuais”, nota 29. 
152 Quake não foi o primeiro a possibilitar o rocket jumping. Na verdade, em Marathon, de 1994, já era possível 
executar a técnica. Doom, de 1993, não possuía sequer a possibilidade de saltar ou apontar as armas do 
personagem para cima ou para baixo, mas já incluía uma versão preliminar (e horizontal) do rocket jumping, 
onde o jogador poderia usar a explosão para ser lançado em plataformas impossíveis de serem alcançadas de 
outra forma. O termo (e a popularização da técnica), entretanto, surgiu apenas após o lançamento de Quake. 
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a história de Everquest153. A mitologia do jogo envolve uma profecia apocalíptica relacionada 

a um dragão denominado “Kerafyn”. The Sleeper, como também era chamado o dragão, 

encontra-se em um sono profundo, mas certas ações dos jogadores poderiam levar ao seu 

despertar, dando inicio a um evento no qual ele voaria por várias áreas do mundo, destruindo 

todos que estivessem em seu caminho. O despertar de Kerafyn é um evento único – cada 

servidor de Everquest possuía uma cópia do dragão, mas, em cada um dos servidores, o 

evento aconteceria apenas uma vez, com Kerafyn desaparecendo do mundo de jogo em 

seguida. Por possuir um papel fundamental no lore do jogo, os desenvolvedores criaram The 

Sleeper como uma criatura “impossível de ser derrotada”, sendo mais de 100 vezes mais 

poderosa que qualquer outra criatura no mundo de Everquest.  (PHELPS, 2003; Z, 2007).  

Reunidos pelas três maiores guildas do jogo, os 180 jogadores citados partiram 

com o objetivo de “realizar o impossível”: 

Os canais de chat por todo servidor se incendiavam enquanto não menos que 
5 mil de nós escutavam com [o sentimento de] “oh meu Deus! Eles estão 
tentando [derrotar] The Sleeper! Boa sorte, caras!” Todos se agrupavam 
perto de suas telas, compartilhando a emoção do combate, a nobreza da 
tentativa e a coragem daqueles bravos 200154. O jogo ficou tão lento que 
rastejava em cada servidor enquanto sussurros se tornavam gritos155, 
enquanto pessimistas previam “não pode ser feito” ou “a recompensa será 
uma espada de nível um enferrujada” e a maior parte de nós apenas prendia a 
respiração, silenciosamente torcendo por eles. Rumores sobejavam: “se eles 
vencerem, todo o mundo de Everquest vai parar e você verá o texto do final 
de Wizardry 1156” ou “se eles vencerem o presidente da Sony vai entrar no 
jogo e lhes congratular”. Com milhares observando e esperando, os pontos 
de vida do Sleeper caíam pouco a pouco (PHELPS, 2003, tradução nossa)157.  

A derrota de Kerafyn não havia sido prevista pelos desenvolvedores. Nem a 

estratégia usada, nem mesmo a própria quantidade de avatares envolvidos. O combate, que 

durou quase três horas, simboliza recusa dos jogadores em aceitar o que deveria ou não ser 

                                                 
153 Lançado pela Sony, foi o maior MMORPG no mercado norte-americano entre os anos de 1999 e 2004. 
154 Phelps arredonda o número de jogadores envolvidos para “aproximadamente 200”. 
155 “Sussurros” (“whispers”) e gritos (“shouts“) são, nos mundos virtuais, formas diferentes de envio de 
mensagens. Os sussurros são enviados para apenas um jogador, enquanto que os gritos são percebidos por todos 
os jogadores em uma grande área do mundo de jogo.  
156 Popular RPG eletrônico lançado em 1981 para os computadores Apple II.  
157 The chat channels across the server were ablaze as no less than 5,000 of us listened in with “OMG They 
attempting the Sleeper! Good luck d00dz!” Everyone clustered near their screens, sharing the thrill of the fight, 
the nobility of the attempt and the courage of those brave 200. Play slowed to a crawl on every server as 
whispers turned to shouts, as naysayers predicted 'it cant be done' or 'it will drop a rusty level 1 sword' and most 
of us just held our breath, silently urging them forward. Rumours abounded: 'If they win, the whole EQ world 
stops and you get the text from the end of Wizardry 1' or 'If they win, the president of Sony will log on and 
congratulate them'. With thousands watching and waiting, the Sleepers health inched ever downward. 
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possível naquele mundo de jogo158 – não totalmente dissimilar da “atitude hacker” ou “atitude 

ciberpunk” mencionada em A. Lemos (2004).  

De fato, a imprevisibilidade dos jogadores, de quais serão suas idéias e ações, é 

fator constante nos mundos virtuais, assim como as, também imprevistas, falhas no código do 

jogo. Tais fatores, combinados ou não, condicionam os casos que mencionamos durante esta 

dissertação: a praga Corrupted Blood159, o velório do Capitão América no cemitério de 

Paragon City160, o assassinato de Lorde British161, a rede juvenil de prostituição virtual no The 

Sims Online162 e a derrota de Kerrafyn, The Sleeper. Esses casos, e outros como a “Marcha 

dos Gnomos Pelados”163, a destruição da aliança de jogadores Band of Brothers164, ou mesmo 

a prática do rocket jumping nos FPS, exemplificam algumas das formas usadas pelos 

jogadores na apropriação dos mundos virtuais. 

A apropriação é [...], ao mesmo tempo, forma de utilização, aprendizagem e 
domínio técnico, mas também uma forma de desvio (deviance) em relação às 
instruções de uso, um espaço completado pelo usuário na lacuna não 
programada pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas finalidades previstas 
inicialmente pelas instituições (LEMOS, A., 2004). 

Percebemos o fator da apropriação como aspecto essencial no jogo de disputas de 

quem detém o mundo virtual (BARTLE, 2003; TAYLOR, 2003, 2006), quem o possui, a 

quem o mundo pertence. No princípio, os MUDs eram construídos segundo modelos não 

comerciais e como sistemas livres. Esses mundos primários eram sempre de “alguém”, do 

                                                 
158 Um dia antes da bem sucedida raid contra Kerafyn, The Sleeper, os jogadores já haviam tentado o confronto. 
Entretanto, quando o dragão estava com apenas ¼ de pontos de vida, a Sony o fez desaparecer. A empresa 
alegou que Kerafyn não poderia ser derrotado e que acreditava que os jogadores estavam explorando um bug 
(PHELPS, 2003; Z, 2007). No dia seguinte o dragão havia sido recolocado no mundo de jogo, em seu estado 
adormecido, possibilitando a segunda tentativa.  
159 Cf. “Introdução”. 
160 Cf. “2.2 – A realidade do jogo e a realidade da vida cotidiana”. 
161 Cf. “3.1 – O jornalismo nos jogos”. 
162 Cf. “3.1 – O jornalismo nos jogos”. 
163 Em 28 de março de 2005, “pelo menos 100 jogadores” (FOTON, 2005b) de World of Warcraft se reuniram 
para realizar um protesto dentro do jogo. Conhecido como “A Marcha dos Gnomos Pelados”, “A Marcha dos 
Guerreiros” ou “Festa do Chá dos Gnomos”, o protesto visava a reverter mudanças feitas na classe “Guerreiro” 
pelos desenvolvedores do jogo. As mudanças (injustas e desequilibradas, na visão dos jogadores) traziam uma 
substancial redução na força e efetividade da classe. O protesto durou mais de uma hora e foi encerrado quando a 
Blizzard Entertainment baniu do jogo, por três horas, tanto os envolvidos quanto os espectadores do protesto. 
Para mais informações, cf. Abalieno (2005) e Foton (2005a; 2005b). 
164 Em 05 de fevereiro de 2009, a Band of Brothers, outrora a mais poderosa aliança de jogadores de EVE 
Online, foi destruída. A aliança, ainda uma das maiores do jogo, possuía, no dia 04 de fevereiro, mais de 3 mil 
jogadores, distribuídos em 14 corporações (guildas) diferentes. A Band of Brothers foi vítima da ação de outra 
grande aliança do jogo, a GoonSwarm (na época, com aproximadamente 5.500 jogadores, em aproximadamente 
100 corporações). Por meio de um jogo de espionagem e agentes-duplos, seguido de invasão militar, a 
GoonSwarm saqueou boa parte dos recursos e territórios da Band of Brothers. Para mais informações, cf. 
Breckon (2009), Brown (2009), Castronova (2005b), Dotlan (2009a; 2009b), Kosak (2009), Koster (2009) e 
“Anexo A – Mídias complementares”, onde incluímos arquivo de áudio com uma série de entrevistas realizadas 
pela EVE Radio durante a cobertura do acontecimento. 
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responsável pelo servidor, e possuíam uma hierarquia definida, onde administradores estavam 

“acima” dos jogadores (TAYLOR, 2006). Com a complexificação dos mundos virtuais e o 

surgimento dos MMORPGs, conforme vimos em “1 – Mundos virtuais: definições, origens e 

características”, a maior parte de jogos do gênero adotou formatos comerciais de 

funcionamento, sendo desenvolvidos, e primariamente mantidos, por corporações.  

O terreno atual do espaço de jogos multiusuário parece bem diferente. Seja 
Star Wars Galaxies da Sony, Toon Town da Disney ou The Sims Online da 
Electronic Arts, a passagem para ambientes virtuais comercializados está 
apresentando alguns desafios únicos para os usuários negociando entre suas 
vidas pessoais e os interesses corporativos. Deveras, essa designação de 
pessoal versus corporativo se problematiza com a experiência cotidiana que 
os jogadores têm em sistemas comercializados. A fronteira entre essas 
categorias, e em última instância entre as de consumidor e produtor, está 
progressivamente mais confusa (TAYLOR, 2006, tradução nossa)165.  

P. Jenkins (2004) utiliza as vilas de operários, “cidades corporativas”, como 

metáfora ao comparar a situação contemporânea dos mundos virtuais com a cidade de 

Chicksaw, nos Estados Unidos. A pequena cidade, no interior do estado do Alabama, 

pertencia inteiramente, das lojas, às casas e calçadas, à Gulf Shipbuilding Corporation.  

Na década de 40, uma Testemunha de Jeová, Marsh, passou a distribuir panfletos 

religiosos nas proximidades dos correios. A empresa havia proibido Marsh de proceder com a 

“panfletagem” e, quando a religiosa recusou-se a obedecer a Gulf, o delegado da cidade a 

prendeu sob a acusação de invasão de propriedade particular. O caso, conhecido como “Marsh 

vs. Alabama” foi levado até a Suprema Corte dos Estados Unidos que, em 1946, determinou 

que a Gulf tentava se sobrepor à autoridade do Estado ao negar o direito garantido pela 

Primeira Emenda da Constituição dos EUA166, dando, então, vitória a Marsh. 

Na prática, entretanto, ainda não existem grandes precedentes legais – favoráveis 

ou não; nos Estados Unidos ou no Brasil – diretamente sobre a liberdade de expressão dentro 

dos mundos virtuais. Os desenvolvedores detêm o poder maior da expulsão, temporária ou 

permanente, dos jogadores, como demonstrado na Marcha dos Gnomos Pelados167 ou no caso 

Mystere – onde, em 2000, um jogador de Everquest foi banido do jogo após ter publicado um 

                                                 
165 The current terrain of multiuser game-space looks quite different. Whether it is Sony’s Star Wars Galaxies, 
Disney’s Toon Town or Electronic Arts’s The Sims Online, the move to commercialized virtual environments is 
presenting some unique challenges for users negotiating between their private lives and corporate interests. 
Indeed, this designation of private versus corporate becomes problematized with the everyday experience players 
have in commercialized systems. The boundary between these categories, and ultimately between that of 
consumer and producer, is increasingly messy. 
166 Emenda que, nos Estados Unidos, estabelece os direitos de liberdade religiosa, liberdade de expressão e 
liberdade de imprensa. 
167 Cf. nota 163. 
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fanfic que descrevia o estupro virtual, e eventual vingança, de uma personagem do jogo “em 

sua 14ª estação”168 (TAYLOR, 2003, 2006). 

 

4.2 – Funções e potencialidades das externalidades midiáticas. 

 

As externalidades midiáticas surgem como imprevisibilidade no sistema dos 

mundos virtuais, como fator externo ao mundo de jogo per se, mas ainda assim constitutivo 

dele. Acreditamos que elas têm o potencial de atuar como fator de relevância na apropriação 

dos mundos virtuais pelos jogadores e “pela apropriação, está em jogo um certo esvaziamento 

do totalitarismo do objeto” (LEMOS, A.,2004).  

Os jornais de mundos virtuais dão maior visibilidade não apenas ao extensivo uso 

de protestos virtuais por parte dos jogadores, como os mencionados por Castronova (2003, 

2005b), Foton (2005a), Grimmelmann (2003) e Kolbert (2001), mas também às censuras 

acometidas contra a liberdade de imprensa e/ou expressão nesses jogos, como podemos ver 

em Abalieno (2005), Foton (2005b), Harmon (2004), Ludlow e Wallace (2007), Taylor (2003, 

2006) e Ward (2003). 

Indo além da porosidade do círculo mágico, como vista por Castronova (2005b) 

nas instâncias do mercado, política e legislação169, as externalidades midiáticas ajudam a 

integrar a cultura do jogo na esfera da vida cotidiana dos jogadores. Rádios on-line centradas 

em MMOs, festivais de cinema machinima, blogs de avatares, entre outras externalidades, 

fazem referência ao lore dos mundos virtuais, criam, nos jogadores, um senso de 

pertencimento. 

De maneira geral, jogos de fantasia estão baseados em visões de mundo, 
estilos de vida, gostos e afinidades compartilhados, assim como 
eus/identidades coletivamente imaginados. Isto é, os jogadores de jogos de 
fantasia sentem que têm algo em comum (WILLIAMS; HENDRICKS; 
WINKLER, 2006, tradução nossa)170. 

As externalidades midiáticas são fenômenos que ajudam a solidificar a cultura do 

jogo. As raves virtuais ad hoc promovidas em The Matrix Online tornaram-se parte integrante 
                                                 
168 O que, por si só, não é claro o suficiente sobre se o autor referia-se a uma personagem com 14 anos de idade, 
ou se, em uma referência de metajogo, tratava de uma personagem de nível 14. Percebe-se na história, porém, 
que a interpretação de “estação” como “estação do ano” (o que resultaria em uma criança com três anos e meio) 
não é válida. A página original com a estória foi removida à pedido da Sony, entretanto uma cópia pode ser 
encontrada no endereço <http://www.planetcrap.com/topics/153/63/#comments>, onde foi reproduzida por um 
leitor no comentário de número 64. 
169 Como vimos em “2.2 – A realidade do jogo e a realidade da vida cotidiana”. 
170 Broadly speaking, fantasy gaming is grounded in shared worldviews, lifestyles, tastes, and affinities, as well 
as collectively-imagined selves/identities. That is, fantasy game players feel that they have something in 
common. 
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e, eventualmente, esperada dentro do jogo. Tais festas seriam impossíveis sem a existência 

das rádios on-line e gamers-DJs dedicados à realização das mesmas. 

O senso de pertencimento criado está diretamente relacionado ao fortalecimento 

da “comunhão” (RHEINGOLD, 1993) da comunidade virtual, dando uma idéia de 

identificação pessoal com o mundo de jogo e as pessoas que o habitam. Acreditamos que as 

externalidades tornam-se, assim, laços estruturantes. Ao expressar “for the Horde!”171, o 

jogador de World of Warcraft se vê não apenas como o controlador de um avatar em um 

mundo on-line, mas como integrante de algo maior, em uma percepção não totalmente 

dissimilar do sentimento de nacionalismo.  

Percebemos os jornais de mundos de jogo, em particular, como constituintes de 

algo que Vizeu (2007) denomina “lugar de referência”.  

É o que de certa forma ocorre no País nas transmissões dos grandes eventos 
midiáticos como a copa do mundo e as eleições. Os milhões de brasileiros e 
brasileiras que acompanharam a cobertura pela televisão estabeleceram, de 
certa forma, uma relação de pertencimento a uma comunidade, a uma Nação 
chamada Brasil. Eles sabiam que naquele instante, em outras cidades, e em 
outros estados, cidadãos que eles provavelmente nunca encontrarão são 
brasileiros que nem eles (VIZEU; CORREIA, 2008). 

O lugar de referência funciona em diversos aspectos, dentre os quais destacamos 

duas de suas funções: a de segurança e a de familiarização (VIZEU; CORREIA, 2008). 

Juntas, essas funções trabalham os referenciais coletivos e diminuem a hostilidade do mundo. 

Mostra que “o mundo lá fora, apesar dos conflitos, das tensões, da falta de emprego e da 

insegurança, é um mundo no qual é possível de se viver” (VIZEU; CORREIA, 2008). O 

telejornalismo seria, assim, um lugar de referência. O jornalismo, em si, representa um fator 

de construção da nossa realidade (VIZEU, 2007). 

Wolton (2003, 2004) corrobora com essa perspectiva na medida em que acredita 

que a televisão vem exercendo um papel mais forte dentro de nossa rede de laços sociais, 

cobrindo, em parte, o espaço deixado pelo enfraquecimento do que caracteriza como nossos 

laços sociais primários, dentre eles os amigos, a família, a religião, a escola. 

No contexto dos mundos virtuais, entretanto, a televisão não consegue alçar um 

fator de tamanha relevância como os atribuídos a ela pelos autores supracitados. Como vimos 

em “3.1 – O jornalismo nos jogos”, o tempo médio que um jogador de MMORPGs gasta 

assistindo TV é pouco mais de 25% de tempo médio gasto por um não-jogador (YEE, 2005).  

                                                 
171 “Pela Horda”, algo como um grito de guerra de uma das duas grandes facções opostas abertas aos jogadores 
do World of Warcraft. A Horda estaria baseada em ideais shamanísticos e é composta por raças mais “bestiais” 
que as da sua contraparte, a Aliança. 
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Ao voltar-se ao mainstream, a televisão não consegue tomar uma dimensão tão 

significativa na vida cotidiana do jogador, que passa, em média, 20% de suas horas despertas 

vivendo em um mundo virtual. Tomando como nossa a perspectiva de C. Anderson (2006), 

contemporaneamente veículos de nicho, como os jornais e rádios on-line, melhor suprem as 

expectativas dos jogadores e melhor ajustam-se às suas vidas cotidianas, pois são adaptados à 

profusão de informação corrente, em oposição à televisão da “era da escassez de 

informação”172. 

O próprio jogo e as externalidades midiáticas circundantes passam, então, a se 

configurar como novo lugar de laços sociais. As guildas assumem, através de seus 

mecanismos de reputação, confiança e responsabilidade173, o espaço das estruturas familiares 

ou de amizade; os fóruns fazem as vezes das praças públicas (RHEINGOLD, 1993), onde os 

colegas encontram-se e discutem a cultura e política do mundo virtual; o lore, a cultura do 

jogo e a netiqueta174 condicionam as normas de interação social e jornais como The City 

Scoop e EVE TV substituem, em seus mundos específicos, os grandes jornais: tornam-se 

lugares de referência. 

 

4.3 – The City Scoop e EVE TV. 

 

Apesar de condicionarem significativas possibilidades de imersão (e apropriação) 

no mundo de jogo por parte dos jogadores, e de apontarem para novas possibilidades no 

jornalismo, The City Scoop e EVE TV acabam fazendo uso limitado das possibilidades 

existentes para a comunicação na internet. Ambos os jornais, em termos de formatação e 

apresentação, mostram um distinto estilo de replicação dos padrões adotados pelas mídias 

analógicas. 

The City Scoop tenta reproduzir um jornal impresso a tal ponto que estabelece 

para si as limitações oferecidas pela formatação em páginas, mesmo que, em se tratando de 

conteúdo textual pensado para consumo em formato digital, elas não sejam mais que 

                                                 
172 C. Anderson acredita que a história da mídia e cultura pode ser dividida em dois momentos claros: as eras da 
“escassez da informação” e da “abundância da informação”. Na primeira temos acesso limitado à informação: o 
espaço para transmissão de televisão ou rádio é restrito devido à pouca disponibilidade e forte controle das 
freqüências de onda disponíveis; os recursos necessários para produção e distribuição de informação são caros e 
de difícil acesso. O resultado é uma escassez de informação que tem como tendência focar o mainstream. A 
digitalização da informação, disseminação dos computadores pessoais e o aumento da largura de banda da 
internet, por outro lado, facilitam o acesso às ferramentas necessárias para produção e distribuição de conteúdo, 
condicionando a “abundância da informação” e oferecendo amplo espaço aos nichos. 
173 Conforme definidos em “2.1 – Identidades e comunidades”.  
174 “Net” (rede) + “etiqueta”, a etiqueta adequada para uso na internet. 
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metáforas. EVE TV replica as características dos telejornais. Em ambos não são 

aprofundadamente exploradas as possibilidades da hipermídia.  

EVE TV oferece um e-mail de contato, através do qual o público pode participar 

de promoções e fazer sugestões de pautas para a próxima edição (ou reclamações à equipe). 

De fato, os âncoras destacam tal possibilidade durante os programas analisados. Também 

oferece a possibilidade de ser assistido a qualquer momento, e não só em um horário pré-

definido, como no caso de um telejornal tradicional.  

The City Scoop faz uso moderado de hiperlinks: liga as diversas “páginas” do 

periódico e oferece links nas chamadas de capa que levam diretamente às matérias, bem como 

links que levam aos profiles (no fórum oficial do City of Heroes) dos autores dos textos, às 

páginas pessoais dos artistas que ilustram a edição (com versões de maior resolução para as 

ilustrações) e ainda um uso escasso de links relacionados às matérias (a maioria dos quais, 

levam a tópicos no fórum oficial do jogo).  

Por tais características, entendemos ambos os jornais como ainda pertencentes à 

primeira das três etapas propostas por Silva Jr. (2000) sobre desenvolvimento do jornalismo 

na internet – a etapa transpositiva:  

Presente nos primeiros jornais on-line onde a formatação e organização 
seguiam o modelo do impresso. Trata-se de um uso mais hermético e fiel da 
idéia da metáfora, seguindo muito de perto o referente pré-existente como 
forma de manancial simbólico disponível. Assim, nesse modelo ainda em 
prática por alguns jornais, é visível uma ausência de agregação significativa 
de recursos possibilitados pela tecnologia da internet (SILVA JR., 2000). 

Estão ausentes os recursos de personalização do conteúdo, de interação entre 

usuários e as atualizações periódicas de notícias, durante o correr do dia, que indicariam uma 

progressão para a segunda etapa, a perceptiva. Também estão ausentes as características de 

convergências de meios da etapa hipermidiática.  

No que concerne ao material jornalístico produzido, por outro lado, EVE TV e 

City Scoop não se caracterizam como replicadores de conteúdo off-line. Assim, ultrapassam a 

definição de mídias completamente transpositivas no momento em que produzem conteúdo 

exclusivamente para publicação on-line.  

Percebemos uma marcante semelhança, entre os dois jornais, no que se refere à 

atenção dedicada ao lançamento de novo conteúdo (expansões): 22% das capas de The City 

Scoop enquadram-se nessa categoria, assim como 15,5% das notícias de EVE TV. 

Similarmente, 22% das capas de The City Scoop são dedicadas a eventos (dentro ou fora do 

mundo de jogo) assim como também 15,5% das notícias de EVE TV. Tal relação aponta para 
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um interesse global nas novidades relacionadas aos mundos virtuais – não importando em 

qual das categorias o público desses veículos se enquadre segundo a tipificação de Bartle 

(1996). 

Tal tipificação pode, entretanto, justificar a diferenciação dos dois jornais 

estudados no que concerne ao restante do conteúdo disponibilizado. 62% das notícias 

apresentadas em EVE TV correspondem a categorias diretamente associadas ao conflito e 

interação entre jogadores (“política e conflitos”, “encontros e campeonatos” e 

“economia”175). Removidos os 56 minutos da seção de notícias, verificamos que, dentre os 

368 minutos restantes do EVE TV, aproximadamente 63% pertencem a seções também 

diretamente atreladas ao conflito e interação entre jogadores (“entrevista com convidados”, 

“market report”, “cobertura de encontros” e “cobertura de campeonatos”). 

Comparativamente, em The City Scoop, nenhuma das matérias de capa apresenta 

material relacionado ao conflito entre jogadores e apenas uma capa (5,5% do total) é 

diretamente dedicada a eventos relacionados com a interação entre jogadores. 

Considerando as seções principais (de maior destaque) em ambos – a seção de 

notícias no EVE TV e as matérias de capa no The City Scoop – verificamos que o primeiro 

apresenta 100% de seu conteúdo sob a perspectiva out of character, enquanto que no segundo 

a proporção de material produzido sob tal perspectiva representa pouco menos de 39% do 

total. 

De forma semelhante, percebemos que, enquanto 95,6% da seção de notícias do 

EVE TV é composta pela cobertura de “acontecimentos”, de fatos (VIZEU, 2007, 2008) 

segundo a perspectiva tradicional do jornalismo, enquanto apenas 33% das matérias de capa 

do City Scoop se enquadraria nessa categoria. De fato, nos outros 67% deparamo-nos um 

estilo distinto: 

Eu estava sentado no lugar de sempre na Pocket D176, fazendo o que faço de 
melhor depois de explodir heróis: beber. Ah, sim. Um belo martini de romã. 
Não há erro ao se pedir um desses. Olho ao redor e vejo o cara usual de 
aparência mundana tentando pegar uma daquelas garotas frescas. Coitado. 
Por que ele simplesmente não desiste? Vejo Carnies177 dançando nas gaiolas 
e então sinto uma brisa gelada, uma presença estranha. O cabelo de minha 
nuca começa a se arrepiar e olho para trás. É a Ghost Widow178 em pessoa. 

                                                 
175 Classificamos economia como atrelada a “interação entre jogadores” devido ao fato de que, no EVE Online, 
toda a economia do mundo virtual é controlada pelos jogadores. 
176 Casa noturna onde os avatares do jogo, não importando a facção que pertençam (se heróis do city of Heroes 
ou vilões do City of Villains), podem se socializar sem temer conflitos. 
177 Comum gangue de NPCs no mundo virtual. Possuem características visuais distintas que simulam uma 
aparência inspirada na moda do período vitoriano e na commedia dell'arte. 
178 “Viúva Fantasma”, signature character do universo City of Heroes/City of Villains. Está sempre 
acompanhada de seu guarda-costas, Wretch. 



4 – Endgame. 

 

117

 

Fico sem fala. Não existem muitos vilões das Rogue Isles179 que a vêem em 
pessoa e vivem para contra a história. 
Ela acena com uma mão etérea para que me sente na mesa dela. Wretch, 
sempre atento, se levanta. Ele me olha em desagrado e começa a bufar, 
pronto para me esmagar até que vire uma papa sanguinolenta. A dama 
comanda-o, silenciosamente, a sentar-se. Eu não estava ali para causar o mal, 
mas para aprender. 
Ghost Widow: Saudações... 
Kahlan D’Rane: Olá. Como o dia tem lhe tratado? (KAHLAN, 2007, 
tradução nossa)180. 

A citação acima abre uma entrevista, na capa da 16ª edição do jornal, com um dos 

desenvolvedores do jogo. O texto parece aproximar-se de um estilo de produção jornalística 

que começou a ganhar destaque nos Estados Unidos em meados da década de 1960: o novo 

jornalismo, que começou a destacar um certo embaralhamento dos limites da produção 

jornalística (WOLFE, 1973), aproximando-a de contos não-ficcionais. 

O que me interessava não era simplesmente a descoberta de que era possível 
escrever não-ficção acurada usando técnicas normalmente associadas aos 
romances e contos. Era isso – e mais. Era a descoberta de que era possível na 
não-ficção, no jornalismo, usar qualquer recurso literário [...] para excitar o 
leitor tanto intelectualmente quanto emocionalmente (WOLFE, 1973, 
tradução nossa)181. 

Notamos que o tom da entrevista de Kahlan (2007) aparece com freqüência nas 

matérias do jornal. Há um uso comum da mistura entre narrativa em primeira pessoa e do 

conteúdo informativo. Há a predileção pela perspectiva in-character, um tratamento da 

informação sob a perspectiva não de um jogador ou avatar, mas de um habitante do mundo 

virtual. Atribuímos, assim, boa parte do material do City Scoop como pertencente ao new 

games journalism (novo jornalismo dos/nos jogos), termo criado por Gillen (2004), e 

inspirado no novo jornalismo de Wolfe (1973), em um manifesto contra as limitações do 

jornalismo de jogos tradicional, composto, em sua maior parte, de notícias da indústria dos 

                                                 
179 Área onde se passa a maior parte do jogo City of Villains. 
180 I was sitting at my usual spot in the Pocket D, doing what I do best next to blowing up heroes: drinking. Ah 
yeah. Nice pomegranate martini. Can't go wrong with that. I look around, and I see the usual riff-raff like pickup 
guy trying to get turndown girl. Poor sap. Why doesn't he just give it up? I see Carnies dancing in the cages, and 
then I feel a cold breeze, almost an eerie presence. The hair on the back of my neck starts to stand on end, and I 
look behind me. It's Ghost Widow herself. I'm rendered speechless. Not very many villains of the Rogue Isles 
see her in person and live to tell the tale. 
She beckons me with an ethereal hand to sit at her table. Wretch, ever vigilant stands, over her. He gives me the 
evil eye and starts huffing up, ready to smash me into a bloody pulp. The Lady gives him a silent command to 
stand down. I was not there to harm, but to learn. 
Ghost Widow: Greetings… 
Kahlan D'Rane: Hello. How is this day treating you? 
181 What interested me was not simply the discovery that it was possible to write accurate non-fiction with 
techniques usually associated with novels and short stories. It was that – plus. It was the discovery that it was 
possible in non-fiction, in journalism, to use any literary device […] to excite the reader both intellectually and 
emotionally. 
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games, análises críticas de jogos existentes no mercado e prelúdios jornalísticos sobre outros 

ainda por serem lançados. 

Devido ao pouco destaque oferecido pelo City of Heroes ao conflito entre 

jogadores, as notícias de guerras entre corporações e conflitos de soberania sobre áreas do 

mundo de jogo tão apreciadas pelos jogadores matadores-socializadores-exploradores de 

EVE Online são material improvável para o City Scoop. As notícias perdem espaço para 

artigos que oferecem maior imersão na lore do jogo. 

[O new games jornalism] nos torna Jornalistas de Viagem de lugares 
Imaginários. Nosso trabalho é descrever como é visitar um lugar que não 
existe [fisicamente] fora da cabeça dos jogadores. [...] Vá a algum lugar, 
relate sua cultura, excentricidades, atrações, e traga isso de volta para 
entreter seus leitores (GILLEN, 2004, tradução nossa)182. 

Concluímos, assim, que, para a construção de um jornal de mundos virtuais, para 

o desenvolvimento do jornalismo nos jogos, devem ser observadas as características 

intrínsecas do mundo virtual que se pretende fazer a cobertura e, em conseqüência, dos tipos 

de jogadores que tal mundo costuma atrair. A qualificação dessas informações pode facilitar 

decisões editoriais sobre a qualidade de material a ser incluído no jornal. Mundos virtuais 

diferentes apresentam particularidades culturais específicas e destacamos que, embora o new 

games journalism aponte para uma imersão, à primeira vista, mais óbvia na cultura do mundo 

de jogo, o jornalismo tradicional também cumpre tal função, pois, de acordo com Vizeu 

(2003), “a notícia é uma forma de ver, perceber e conceber a realidade”, mesmo que a 

realidade em questão não se caracterize como parte da realidade da vida cotidiana (BERGER; 

LUCKMANN, 1966) de outras pessoas que não os jogadores de mundos virtuais. 

 

4.4 – Perspectivas. 

 

Se, por um lado, jornais virtuais a exemplo de EVE TV e City Scoop ajudam a 

condicionar uma maior imersão, ou mesmo apropriação, no espaço de jogo: percebemos uma 

distância entre os potenciais tecnológicos e de usabilidade proporcionados pela própria 

internet que lhes tornou a origem possível. A cultura dos mundos virtuais e as externalidades 

midiáticas encarnam, em si, o próprio conceito da convergência de mídias (JENKINS, H., 

                                                 
182 This makes us Travel Journalists to Imaginary places. Our job is to describe what it’s like to visit a place that 
doesn’t exist outside of the gamer’s head. […] Go to a place, report on its cultures, foibles, distractions and bring 
it back to entertain your readers. 
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2006) e ainda assim tais jornais agarram-se às convenções de apresentação de conteúdo 

características da etapa transpositiva (SILVA JR., 2000) das mídias on-line. 

Acreditamos que tal escassez tecnológica configure-se não apenas devido à 

formatação intencional por parte dos jogadores de mundos virtuais responsáveis pela criação 

das externalidades midiáticas, mas também pelo diminuto suporte a tais mídias, incluso nos 

próprios softwares responsáveis por moldar eletronicamente os mundos virtuais e suas 

interfaces de usuário. Se as indicações dadas por Koster (2007) em seu conceito de designing 

for everywhere183 tornarem-se práticas, os mundos virtuais poderão vislumbrar uma mudança 

de paradigma no que concerne à convergência com as externalidades midiáticas e à produção 

de conteúdo por parte dos jogadores, oferecendo facilidades para a produção das 

externalidades, assim como o completo suporte ao acesso às mesmas dentro dos jogos. 

Obviamente, tal possível mudança de paradigma faria a balança pender para o lado dos 

jogadores no que concerne à disputa que mencionamos anteriormente, de quem detém a posse 

dos mundos virtuais e dos bens e personagens neles presentes, o que, provavelmente, 

despertaria cautela – se não nos times de desenvolvedores de mundos virtuais, certamente nas 

equipes administrativas e legais das empresas de jogos. 

No que concerne aos jornais de mundos virtuais especificamente, acreditamos que 

embora The City Scoop ofereça uma alternativa viável para a criação de conteúdo jornalístico, 

há ainda pouca percepção, por parte das equipes desses periódicos, dos passos e aspectos que 

constituem a produção do material noticioso (VIZEU, 2003). Em conversa que tivemos com 

Tom Meneghello184, âncora do programa, perguntamos-lhe sobre como fazia a checagem dos 

fatos nas notícias apresentadas no EVE TV, ao que ele respondeu: 

Nós não queríamos ter de verificar cada história individualmente, 
parcialmente porque desejávamos encorajar o [ato do] reportar responsável, 
mas também porque EVE TV era freqüentemente um programa baseado em 
opiniões, e se as pessoas tivessem uma visão diferente do que estava sendo 
noticiado, nós queríamos que eles escrevessem e se envolvessem [no 
processo de criação da notícia] (MENEGHELLO, 2008, tradução nossa)185. 

                                                 
183 “Desenhando para todos os lugares” ou “design para tudo”. Koster é o criador de mundos virtuais como 
Ultima Online e Star Wars Galaxies. Seu conceito, assumidamente inspirado no conteúdo colaborativo e 
características da Web 2.0, defende que os mundos virtuais devem começar a ser desenvolvidos com a 
possibilidade de criação de conteúdo externo ao jogo por parte dos jogadores e oferecer ferramentas para que tais 
conteúdos sejam trazidos para dentro do jogo. Os mundos virtuais devem assumir um estado de beta constante, 
remixar e reciclar a si mesmos e a outros conteúdos, abraçar modelos de distribuição digital, implementar 
sistemas de reputação mais eficientes, entre outros diversos fatores. 
184 Conversa por meio eletrônico, através de e-mails. 
185 We didn't want to have to verify each story individually, partly because we wanted to encourage responsible 
reporting, but also because EVE TV was often an opinions-based show, and if people had a different view to 
what was being reported, we wanted them to write in and get involved. 
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A declaração de Meneghello provavelmente não apresenta característica única do 

jornalismo de mundos virtuais, mas perpassa contemporaneamente toda uma gama de 

material noticioso produzido para a internet ou com o auxílio da mesma. Não acreditamos, 

portanto, que tal perspectiva aja como atenuante à relevância do conteúdo dos jornais 

estudados ou de outras externalidades midiáticas vinculadas aos mundos virtuais. 

Vemos tais mídias como potencializadoras e constitutivas da experiência da 

cultura on-line e lembramos a percepção de Castronova (2005a) que acredita que, para os 

propósitos de termos de lidar ao mesmo tempo com as condições climáticas da Terra e os 

“coelhos metamorfos de Eldorado”, não vale a pena traçar distinções rígidas entre os mundos 

de jogo e o mundo físico. Nossa cultura ultrapassou o ponto onde tais distinções são úteis e os 

espaços virtuais concretizam-se como elemento de relevância na vida cotidiana dos jogadores. 
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GLOSSÁRIO. 
 

 

 

Avatar: conceito com origem no hinduísmo. É o nome dado à materialização de um corpo na 
Terra por uma divindade. Os três principais deuses hindus descritos a se manifestarem em 
forma de avatar são Vixnu, Shiva e Ganexa. O avatar pode assumir forma tanto humana quanto 
animal. Nos mundos sintéticos, é a entidade digital que o jogador assume como intermediário 
necessário à interação com o mundo. Um avatar sempre é um personagem dentro do jogo, mas 
nem todo personagem é um avatar, alguns são controlados automaticamente por inteligência 
artificial. Ver “personagem”. 
 
BBS: Bulletin Board System, rede de computadores de alcance local. De certo modo, as BBSs 
foram as precursoras da World Wide Web, entre outros aspectos da Internet. 
 
Beta: no que se relaciona ao desenvolvimento de programas de computador, é classificação 
dada a algo que está próximo de ser completado, mas ainda em fase de testes. 
 
Bug: defeito ou problema no código de um programa que leva a uma falha no seu 
funcionamento. No caso dos mundos virtuais, alguns bugs podem oferecer uma vantagem para 
alguns jogadores, descobrir um desses defeitos e fazer uso do mesmo em vantagem própria é 
prática quase sempre vista com maus olhos nesses mundos, podendo resultar em punição. 
 
Cenário: elemento básico dos RPGs, descreve onde se passa o jogo. 
 
Chat: comunicação textual em tempo real via internet. 
 
Classe: simplificadamente, a “profissão” de determinado personagem; condiciona o papel dele 
dentro de um grupo de jogo e/ou cenário, assim como algumas de suas habilidades. As classes 
eram, originalmente, quatro arquétipos básicos: o guerreiro (combatente primário do grupo), o 
mago (auxilia no combate à distância e simplifica a resolução de determinados conflitos pelo 
empenho de forças místicas), o clérigo (oferece suporte aos outros personagens, através da cura 
e efeitos benéficos que tornam o grupo mais efetivo) e o ladrão (furtivo, adiciona versatilidade 
ao grupo). No Dungeons & Dragons as classes eram (e ainda são) determinadas primariamente 
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pelo papel que desempenham em combates. Posteriormente surgiram RPGs com sistemas de 
classes mais flexíveis, envolvendo aspectos outros que não apenas o bélico; existem ainda 
RPGs que baniram completamente o sistema de classes em troca de maior versatilidade e 
liberdade na criação de personagens. 
 
Console: no que se refere à indústria e cultura dos jogos eletrônicos, refere-se aos aparelhos 
feitos especificamente para rodar jogos e destinados ao mercado doméstico. Conhecidos pelo 
senso comum como “videogames”, os consoles distinguem-se dos computadores no sentido 
que, apesar de um computador ter o potencial para jogos, são máquinas que foram criadas para 
fornecer múltiplas funções, sendo “jogar” apenas uma delas. Embora todos os três principais 
consoles de última geração (conhecida como a sétima geração dos videogames), nominalmente 
Wii, Playstation 3 e Xbox 360, sejam capazes de realizar outras operações, como navegação na 
web ou reprodução de filmes – assim como diversos outros aparelhos na história dos 
videogames – a função básica deles consiste em rodar jogos. 
 
Corporação: no universo de EVE Online significa o mesmo que “guilda”. 
 
Dungeons & Dragons: considerado o primeiro RPG. Nasceu na década de 1970 e encontra-se 
em sua 4ª edição. Possui um cenário inspirado na fantasia medieval de J.R.R. Tolkien. 
 
Experiência: nos RPGs e mundos virtuais o termo “experiência” toma um papel quantificador, 
uma lógica matemática que estabelece, entre outras coisas, o poder de determinado personagem 
e quão mais poderoso fica após certos eventos de jogo. Usualmente o conceito é representado 
por “pontos de experiência”, ou XP (do inglês “experience points”), mas existem jogos que 
adotam abordagens menos diretas. 
 
Explorador: jogador que coloca ênfase no descobrimento dos detalhes e segredos do mundo 
de jogo. 
 
Fanfic: fan fiction, ou, ficção criada por fãs, os fanfics são um fenômeno amplamente 
difundido na internet. Consistem de trabalhos amadores onde fãs de determinado universo (seja 
ligado a filmes, séries de televisão, jogos, literatura, desenhos animados, etc.) produzem 
material que continua, reconta, ou corre em paralelo à história original. Os fanfics podem fazer 
uso de várias formas de narrativa, como curtas-metragens, poesias ou histórias em quadrinhos, 
sendo os contos os encontrados com mais freqüência. 
 
 Física: em se tratando de jogos, está diretamente atrelada ao sistema de regras. Refere-se à 
espacialidade dentro do jogo e às regras aos quais os diferentes componentes e objetos do jogo 
se submetem nessa espacialidade. 
 



Glossário. 

 

132

FPS: First-person Shooter ou Jogo de Tiro em Primeira Pessoa. Gênero de jogos de ação 
nascido na primeira metade da década de 90. Pertencem ao gênero os jogos Quake, Doom e 
Counter-Strike. 
 
Games: jogos. No contexto desta dissertação, refere-se especificamente aos jogos eletrônicos 
para computadores e consoles de videogame. 
 
Grupo: ver “grupo de jogo”. 
 
Grupo de jogo: nos RPGs tradicionais, grupo de pessoas que costuma reunir-se para jogar; nos 
mundos virtuais, uma aliança temporária entre jogadores que desejem jogar juntos. 
 
Guildas: associações de jogadores com caráter mais formal e permanente que os grupos, 
costumam também envolver um número maior de jogadores. O número máximo possível de 
jogadores dentro de uma guilda varia a cada jogo, mas geralmente é de algumas dezenas ou até 
mesmo uma, duas ou três centenas. 
 
Hipermídia: possibilidade de agregar na mesma plataforma, modalidades midiáticas distintas, 
associando-as através de uma lógica hipertextual. Possibilidade de produção de um núcleo 
informativo único, e sua posterior disseminação em plataformas e contextos midiáticos 
distintos. 
 
In-character: termo usado tanto no teatro quanto nos RPGs e mundos virtuais. Designa alguém 
que está falando não por si, mas pelo seu personagem. É oposto a out of character, quando o 
ator ou jogador fala por si, e não pelo personagem. 
 
Jogos sociais: mundos virtuais de interface gráfica que não são orientados pela realização de 
objetivos (goal-oriented). Deixam de lado a dinâmica desafio/recompensa dos MMORPGs e 
concentram-se nas interações sociais entre os jogadores. Em geral, apresentam uma estrutura 
mais livre que os MMORPGs, com características sandbox que focam no conteúdo produzido 
pelos jogadores. 
 
Lore: equivalente a erudição e/ou conhecimento em inglês, é o termo usado para definir a 
história do mundo de jogo, a lógica interna através da qual o mundo opera. 
 
Ludus: junto com paidia, conceito essencial dos jogos e do brincar como definidos por Caillois 
(1958). É a adoção da dificuldade gratuita e a organização através de regras; exige certo grau 
de esforço, habilidade e engenhosidade. Está mais ligado ao jogar que ao brincar, porém está 
presente, em maior ou menor grau, em todas as formas do lúdico. 
 
Matador: jogador que coloca ênfase na dominação sobre os outros jogadores. 
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MMORPG: Massive Multiplayer Online Roleplaying Games, ou Jogos On-line de 
Interpretação para Quantidade Massiva de Jogadores. Mundos virtuais de interface gráfica que 
fazem substancial uso de inteligência artificial e são orientados pela realização de objetivos 
(goal-oriented), apresentando uma dinâmica desafio/recompensa onde os jogadores são 
incentivados a superar desafios progressivamente maiores com o intuito de conquistar 
recompensas proporcionais. Podem apresentar características sandbox ou roller coaster.  
 
MUD: a) Multi-User Dungeon, ou Masmorra Multi-Usuário. Jogo criado em 1978 no Reino 
Unido. Apresenta capacidade para múltiplos jogadores on-line, interface textual e mundo 
persistente. Também chamado de MUD1, foi o primeiro mundo virtual; b) Multi-User Domain, 
ou Domínio Multi-Usuário. Mundos virtuais textuais derivados de MUD1 e com as mesmas 
características básicas dele, porém em cenários diferenciados. 
 
Mundo virtual: jogo on-line que possui determinadas características – persistência; física 
própria; compartilhamento de espaço e execução em tempo real. Tiveram inicio nos MUDs, no 
final da década de 1970. Ver “MUD”, “jogos sociais” e “MMORPG”. 
 
NPC: ver “personagem”. 
 
Off-line: diz respeito às máquinas ou sistemas que não estão conectados em rede. 
 
On-line: pressupõe a conexão do sistema ou máquina em rede. 
 
Out of character: termo usado tanto no teatro quanto nos RPGs e mundos virtuais. Designa 
alguém que está falando por si, não pelo seu personagem. É oposto a in character, quando o 
ator ou jogador pelo personagem e não por si. 
 
Paidia: junto com ludus, conceito essencial dos jogos e do brincar como definidos por Caillois 
(1958). É o impulso anárquico de diversão, alegria e improvisação. Está mais ligado ao brincar 
que ao jogar, porém está presente, em maior ou menor grau, em todas as formas do lúdico. 
 
Paragon City: cidade virtual onde acontece o jogo City of Heroes. 
 
Patch: atualizações do código de um software. Os patches são geralmente utilizados para a 
correção de bugs ou melhorias na usabilidade ou segurança. 
 
Personagem: entidade presente no mundo de jogo. Nos RPGs tradicionais, o personagem pode 
ser controlado por um jogador, situação em que é chamado de “PC” (player character ou 
personagem jogador), ou pelo mestre, quando recebe o nome de “NPC” (non-player character, 
ou personagem não-jogador). Nos mundos virtuais os PCs também são chamados de “avatar”, 
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enquanto os NPCs podem estar tanto sob controle de uma inteligência artificial quanto, mais 
raramente, de um membro do time de desenvolvimento do jogo. 
 
Pet: literalmente, animal de estimação. Nos mundos virtuais os pets são altamente valorizados 
e costumam se dividir entre os úteis e os estéticos, os primeiros atuam como parceiros, 
ajudando seus donos em combate ou adicionando aos mesmos alguma habilidade especial, os 
estéticos não fornecem habilidades práticas mas são usados como extensão da personalidade do 
dono ou exibidos como recompensa por um feito difícil, como uma medalha. 
 
Plug-in: pequenos programa adicionados ao jogo com o intuito de oferecer funções extras ao 
jogador 
 
Pontos de vida: conceito quantitativo que representa a vitalidade de um personagem, a perda 
de todos os pontos geralmente ocasiona morte. 
 
PvP: Player versus Player, ou Jogador contra Jogador. Designa quando o paradigma do jogo 
concentra-se em combater outros jogadores; opõe-se a PvE, Player versus Environment, 
Jogador contra Ambiente, onde os oponentes são apenas controlados por inteligência artificial. 
 
Raça: conceito presente em vários RPGs e mundos virtuais. No que concerne ao cenário, a 
raça ajuda a definir o passado do personagem, parte de suas características e cultura; no que 
concerne ao sistema, oferece determinadas vantagens e desvantagens quando se faz a 
comparação com personagens de outras raças. 
 
Raid: no jargão militar, um ataque súbito contra uma unidade inimiga, realizado por um 
pequeno grupo terrestre ou por unidades aéreas. Nos mundos virtuais, o termo identifica um 
tipo específico de tarefa criada com um intuito de fornecer desafio para um número de 
jogadores que excede a quantidade máxima permitida em um grupo. Assim, para vencer em 
uma raid, são necessários diversos grupos de jogo (geralmente entre quatro e vinte grupos). De 
modo geral, as raids estão mais presentes como conteúdo de “endgame” (fim-de-jogo), ou seja, 
para personagens avançados dentro do mundo virtual; costumam oferecer alto grau de 
dificuldade e exigir horas para serem completadas. 
 
Realizador: jogador que coloca a ênfase na realização de objetivos bem definidos no jogo. 
 
Roleplayer: jogador que prioriza a interpretação e coerência de caráter de seus personagens, ao 
invés de outros aspectos, como exploração do mundo de jogo, interação social com outros 
jogadores (em oposição à interação social com outros personagens), estratégias combativas 
particularmente eficientes ou aquisição de itens raros e valiosos. Os roleplayers, de modo 
geral, evitam falar out of character e podem variar drasticamente de comportamento on-line a 
depender do personagem com o qual estejam jogando. 
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Roller coaster: “montanha russa”. Tipo de mundo virtual. Contraponto de sandbox, faz 
referência aos parques de diversão, onde as pessoas entram em uma das atrações e “aproveitam 
o passeio” linearmente. Roller coaster aponta para uma experiência guiada, com regras mais 
fixas. 
 
RPG: Jogo de Interpretação de Personagens. O gênero, nascido na década de 1970, descende 
dos “War Games” (“Jogos de Guerra”, ou “Jogos de Estratégia”). Uma partida de RPG consiste 
na reunião de um grupo de pessoas por algumas horas. Cada jogador assume um personagem, 
exceto um jogador que desempenha um papel especial: o de mestre do jogo, responsável pela 
criação da história do jogo, pela aplicação das regras e pela resolução de conflitos e dúvidas 
durante as partidas. Durante a partida, o grupo entra em um processo de narração coletiva e 
teatro de improviso, o mestre descreve a situação e os jogadores pensam no que seus 
personagens fariam e descrevem suas ações de acordo. 
 
Sandbox: “caixa de areia”. Tipo de mundo virtual. Faz referência aos parquinhos repletos de 
areia, onde crianças brincam de forma livre ao invés de seguirem os padrões pré-determinados 
dos jogos. Indicativo mais de brincar que jogar, o termo sandbox incorpora elementos mais 
próximos de paidia que de ludus. 
 
Servidor: no contexto dos mundos virtuais, servidores, servers ou shards são instâncias 
diferentes do mesmo mundo. 
 
Signature character: personagem central na mitologia do jogo. Os signature characters, são, 
de modo geral, NPCs, mas em eventos especiais, os desenvolvedores do jogo podem usá-los 
como seus avatares. 
 
Sistema: conjunto de informações, a mecânica, as regras do jogo. 
 
Socializador: jogador que coloca ênfase na interação com outros jogadores. 
 
Solo: performance executada por uma única pessoa. Nos mundos virtuais é usado com o 
sentido de jogar sozinho em oposição a jogar em grupo. 
 
Soloer: jogador que ou possui o hábito de jogar solo ou o está fazendo no momento. A 
equivalência, em português, seria solista: aquele que executa um solo, ou instrumentista 
especializado em solos musicais. 
 
Supergrupo: no universo de City of Heroes significa o mesmo que “guilda”. 
 
Walk-throughs: guias passo-a-passo que ensinam como superar os desafios de um jogo. 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DOS AVATARES. 
 

 

 

Replicamos abaixo o texto completo, em sua língua original, de Raph Koster. O texto encontra-se 

disponível on-line no endereço <http://www.raphkoster.com/gaming/playerrights.shtml>. 

 

 

A Declaration of the Rights of Avatars 
 

When a time comes that new modes and venues exist for communities, and said 
modes are different enough from the existing ones that question arises as to the applicability of 
past custom and law; and when said venues have become a forum for interaction and society for 
the general public regardless of the intent of the creators of said venue; and at a time when said 
communities and spaces are rising in popularity and are now widely exploited for commercial 
gain; it behooves those involved in said communities and venues to affirm and declare the 
inalienable rights of the members of said communities. Therefore herein have been set forth those 
rights which are inalienable rights of the inhabitants of virtual spaces of all sorts, in their form 
henceforth referred to as avatars, in order that this declaration may continually remind those who 
hold power over virtual spaces and the avatars contained therein of their duties and 
responsibilities; in order that the forms of administration of a virtual space may be at any time 
compared to that of other virtual spaces; and in order that the grievances of players may hereafter 
be judged against the explicit rights set forth, to better govern the virtual space and improve the 
general welfare and happiness of all. 

Therefore this document holds the following truths to be self-evident: That avatars 
are the manifestation of actual people in an online medium, and that their utterances, actions, 
thoughts, and emotions should be considered to be as valid as the utterances, actions, thoughts, 
and emotions of people in any other forum, venue, location, or space. That the well-established 



Anexo B – Declaração dos Direitos dos Avatares. 138

rights of man approved by the National Assembly of France on August 26th of 1789 do therefore 
apply to avatars in full measure saving only the aspects of said rights that do not pertain in a 
virtual space or which must be abrogated in order to ensure the continued existence of the space 
in question. That by the act of affirming membership in the community within the virtual space, 
the avatars form a social contract with the community, forming a populace which may and must 
self-affirm and self-impose rights and concomitant restrictions upon their behavior. That the 
nature of virtual spaces is such that there must, by physical law, always be a higher power or 
administrator who maintains the space and has complete power over all participants, but who is 
undeniably part of the community formed within the space and who must therefore take action in 
accord with that which benefits the space as well as the participants, and who therefore also has 
the rights of avatars and may have other rights as well. That the ease of moving between virtual 
spaces and the potential transience of the community do not limit or reduce the level of emotional 
and social involvement that avatars may have with the community, and that therefore the ease of 
moving between virtual spaces and the potential transience of the community do not in any way 
limit, curtail, or remove these rights from avatars on the alleged grounds that avatars can always 
simply leave.  
 
Articles: 
1 – Avatars are created free and equal in rights. Special powers or privileges shall be founded 
solely on the common good, and not based on whim, favoritism, nepotism, or the caprice of those 
who hold power. Those who act as ordinary avatars within the space shall all have only the rights 
of normal avatars. 
 
2 – The aim of virtual communities is the common good of its citizenry, from which arise the 
rights of avatars. Foremost among these rights is the right to be treated as people and not as 
disembodied, meaningless, soulless puppets. Inherent in this right are therefore the natural and 
inalienable rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to 
oppression. 
 
3 – The principle of all sovereignty in a virtual space resides in the inalterable fact that 
somewhere there resides an individual who controls the hardware on which the virtual space is 
running, and the software with which it is created, and the database which makes up its existence. 
However, the body populace has the right to know and demand the enforcement of the standards 
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by which this individual uses this power over the community, as authority must proceed from the 
community; a community that does not know the standards by which the administrators use their 
power is a community which permits its administrators to have no standards, and is therefore a 
community abetting in tyranny. 
 
4 – Liberty consists of the freedom to do anything which injures no one else including the weal of 
the community as a whole and as an entity instantiated on hardware and by software; the exercise 
of the natural rights of avatars are therefore limited solely by the rights of other avatars sharing 
the same space and participating in the same community. These limits can only be determined by 
a clear code of conduct. 
 
5 – The code of conduct can only prohibit those actions and utterances that are hurtful to society, 
inclusive of the harm that may be done to the fabric of the virtual space via hurt done to the 
hardware, software, or data; and likewise inclusive of the harm that may be done to the individual 
who maintains said hardware, software, or data, in that harm done to this individual may result in 
direct harm done to the community. 
 
6 – The code of conduct is the expression of the general will of the community and the will of the 
individual who maintains the hardware and software that makes up the virtual space. Every 
member of the community has the right to contribute either directly or via representatives in the 
shaping of the code of conduct as the culture of the virtual space evolves, particularly as it 
evolves in directions that the administrator did not predict; the ultimate right of the administrator 
to shape and define the code of conduct shall not be abrogated, but it is clear that the 
administrator therefore has the duty and responsibility to work with the community to arrive at a 
code of conduct that is shaped by the input of the community. As a member of the community 
himself, the administrator would be damaging the community itself if he failed in this 
responsibility, for abrogation of this right of avatars could result in the loss of population and 
therefore damage to the common weal. 
 
7 – No avatar shall be accused, muzzled, toaded, jailed, banned, or otherwise punished except in 
the cases and according to the forms prescribed by the code of conduct. Any one soliciting, 
transmitting, executing, or causing to be executed, any arbitrary order, shall be punished, even if 
said individual is one who has been granted special powers or privileges within the virtual space. 
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But any avatar summoned or arrested in virtue of the code of conduct shall submit without delay, 
as resistance constitutes an offense. 
 
8 –The code of conduct shall provide for such punishments only as are strictly and obviously 
necessary, and no one shall suffer punishment except it be legally inflicted according to the 
provisions of a code of conduct promulgated before the commission of the offense; save in the 
case where the offense endangered the continued existence of the virtual space by attacking the 
hardware or software that provide the physical existence of the space. 
 
9 – As all avatars are held innocent until they shall have been declared guilty, if detainment, 
temporary banning, jailing, gluing, freezing, or toading shall be deemed indispensable, all 
harshness not essential to the securing of the prisoner's person shall be severely repressed by the 
code of conduct. 
 
10 – No one shall be disquieted on account of his opinions, provided their manifestation does not 
disturb the public order established by the code of conduct. 
 
11 – The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of 
man. Every avatar may, accordingly, speak, write, chat, post, and print with freedom, but shall be 
responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by the code of conduct, most 
particularly the abuse of affecting the performance of the space or the performance of a given 
avatar's representation of the space. 
 
12 – The security of the rights of avatars requires the existence of avatars with special powers and 
privileges, who are empowered to enforce the provisions of the code of conduct. These powers 
and privileges are therefore granted for the good of all and not for the personal advantage of those 
to whom they shall be entrusted. These powers and privileges are also therefore not an 
entitlement, and can and should be removed in any instance where they are no longer used for the 
good of all, even if the offense is merely inactivity. 
 
13 – A common contribution may, at the discretion of the individual who maintains the hardware, 
the software, and the data that make up the virtual space, be required in order to maintain the 
existence of avatars who enforce the code of conduct and to maintain the hardware and the 
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software and the continued existence of the virtual space. Avatars have the right to know the 
nature and amount of the contribution in advance, and said required contribution should be 
equitably distributed among all the citizens without regard to their social position; special rights 
and privileges shall never pertain to the avatar who contributes more except insofar as the special 
powers and privileges require greater resources from the hardware, software, or data store, and 
would not be possible save for the resources obtainable with the contribution; and as long as any 
and all avatars are able to make this contribution and therefore gain the powers and privileges if 
they so choose; nor shall any articles of this declaration be contingent upon a contribution being 
made. 
 
14 – The community has the right to require of every administrator or individual with special 
powers and privileges granted for the purpose of administration, an account of his administration. 
 
15 – A virtual community in which the observance of the code of conduct is not assured and 
universal, nor the separation of powers defined, has no constitution at all. 
 
16 – Since property is an inviolable and sacred right, and the virtual equivalent is integrity and 
persistence of data, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally 
determined per the code of conduct, shall clearly demand it, and then only on condition that the 
avatar shall have been previously and equitably indemnified, saving only cases wherein the 
continued existence of the space is jeopardized by the existence or integrity of said data. 
 
17 – The administrators of the virtual space shall not abridge the freedom of assembly, save to 
preserve the performance and continued viability of the virtual space. 
 
18 – Avatars have the right to be secure in their persons, communications, designated private 
spaces, and effects, against unreasonable snooping, eavesdropping, searching and seizures, no 
activity pertaining thereto shall be undertaken by administrators save with probable cause 
supported by affirmation, particularly describing the goal of said investigations. 
 
19 – The enumeration in this document of rights shall not be construed to deny or disparage 
others retained by avatars. 
 


	RESUMO
	INTRODUÇÃO
	I – Apresentação.
	II – Situação atual.
	III – Corrupted Blood.
	IV – Corpus e aspectos metodológicos.
	V – Estrutura.

	1 - MUNDOS VIRTUAIS: DEFINIÇÕES, ORIGENS E CARACTERÍSTICAS.
	1.1 – MMORPGs, jogos sociais, mundos sintéticos e mundos virtuais.
	1.2 – Tennis for Two: computação analógica e osciloscópio.
	1.3 – Spacewar e o nascimento da indústria dos games.
	1.4 – Jogos de interpretação de personagens.
	1.5 – Masmorras multi-usuário.
	1.6 – MUDs: as quatro primeiras gerações de mundos virtuais.
	1.7 – Massive Multiplayer Online Roleplaying Games e o início da era gráfica nos mundosvirtuais.

	2 – A REALIDADE, O MUNDO E O JOGADOR.
	2.1 – Identidades e comunidades.
	2.2 – A realidade do jogo e a realidade da vida cotidiana.
	2.3 – Externalidades midiáticas e dinâmicas de jogo.

	3 – JORNAIS E JORNALISMO VIRTUAIS.
	3.1 – O jornalismo nos jogos.
	3.2 – City of Heroes.
	3.3 – City Scoop.
	3.3.1 – Capa.
	3.3.2 – Market Watch.
	3.3.3 – Behind the Mask.
	3.3.4 – Advice.
	3.3.5 – By Popular Request.
	3.3.6 – State of the Archetype.
	3.3.7 – Horóscopo.
	3.3.8 – Culinária.
	3.3.9 – Geografia e turismo
	3.3.10 – Base Showcase.
	3.3.11 – Art & Entertainment.
	3.3.12 – PvP
	3.3.13 – Roleplaying.
	3.3.14 – Classifields.
	3.3.15. Tira de quadrinhos.
	3.3.16 – Puzzle.

	3.4 – EVE Online.
	3.5 – EVE TV.
	3.5.1 – Notícias.
	3.5.2 – Market Report.
	3.5.3 – Análise de naves.
	3.5.4 – Entrevistas com convidados.
	3.5.5 – Cobertura de encontros.
	3.5.6 – Cobertura de campeonatos.
	3.5.7 – Não categorizada.

	3.6 – Tipificação de jogadores e mundos virtuais.

	4 – ENDGAME.
	4.1 – Sobre a imprevisibilidade dos jogadores e a apropriação dos mundos virtuais.
	4.2 – Funções e potencialidades das externalidades midiáticas.
	4.3 – The City Scoop e EVE TV.
	4.4 – Perspectivas.

	REFERÊNCIAS.
	GLOSSÁRIO.
	ANEXO A – MÍDIAS COMPLEMENTARES.
	ANEXO B – DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DOS AVATARES.



