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RESUMO 

 

 

A presente tese tem como objetivo analisar dramaturgicamente o Massively 
Multiplayer Online Roleplaying Game (MMORPG) World of Wacraft (WoW), 
identificando e sistematizando seus aspectos estruturais. Este trabalho sustenta a 
hipótese de que a dramaturgia de WoW é estruturada de modo a dar suporte ao 
processo contínuo de expansão do jogo ao longo dos últimos 10 anos (do jogo base 
ao pacote de expansão Mists of Pandaria). A tese nomeia dramaturgia da expansão, 
o tipo de construção dramatúrgica que, tal como a de World of Warcraft, é orientada 
pela necessidade expandir o espaço e o tempo ficcionais, ampliar o número e a 
extensão das suas ações dramáticas, além de incorporar novos personagens a fim 
de criar novas experiências narrativas e de jogo (referindo-se ao universo dos jogos 
digitais ou analógicos). Esse tipo de dramaturgia não surge com WoW, afinal o 
referido MMORPG possui uma evidente filiação a jogos de interpretação de 
personagens, os Role-Playing Games (RPG) de mesa e digitais, os quais já 
apresentam estratégias de expansão do seu universo ficcional e experiências de 
jogo com fins comerciais. Assim, o presente trabalho se configura como um estudo 
de caso e, portanto, verifica particularidades da dramaturgia de WoW ao mesmo 
tempo que aponta generalizações possíveis. A pesquisa adota uma metodologia 
pautada na observação direta e participante (na medida em que é preciso jogar para 
analisar o objeto). O próprio jogo constitui a principal fonte de dados da pesquisa. 
Dados estes obtidos a partir de cerca de 700 horas de jogo com 19 personagens 
jogáveis por parte do pesquisador e cruzados com um aparato teórico 
multidisciplinar advindo dos media studies, games studies, teorias do imaginário, 
teorias dos gêneros literários e estudos teatrais para serem enfim sistematizados na 
presente tese.  Como resultado foi possível confirmar a hipótese defendida, 
verificando como cada um dos aspectos estruturais analisados (Ação, Composição 
de personagens e organização espacial dos signos) colabora para o contínuo 
processo de expansão do jogo.  

 

Palavras-chave: Análise dramatúrgica; Dramaturgia da expansão; MMORPG; World 
of Warcraft; videogames; Game desing 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze dramaturgically the Massively Multiplayer Online 
Roleplaying (MMORPG) World of Wacraft (WoW), identifying and systematizing its 
structural aspects. This work sustains the hypothesis that the dramaturgy of WoW is 
structured to support the ongoing process of expansion of the game over the last 10 
years (from the base game to the expansion pack Mists of Pandaria). The thesis 
names dramaturgy of the expansion, the type of dramaturgical construction which, 
such as World of Warcraft, is guided by the need to expand the fictional space and 
fictional time, increase the number and the extent of their dramatic actions, as well as 
incorporate new characters to create new narratives and game experiences (referring 
to the universe of digital or analog games). This type of drama does not come with 
WoW, after all the said MMORPG has an obvious affiliation to the interpretation of 
characters games, table and digital Role-Playing Games (RPG), which already have 
expansion strategies of their fictional universe and experience game for commercial 
purposes. Thus, this study is configured as a case study and therefore, verifies 
dramaturgy of particularities of WoW while pointing possible generalizations. It 
adopts a guided methodology in direct and participant observation (to the extent that 
is necessary to play to analyze the object). The game itself is the main source of 
research data. These data obtained from about 700 hours of playing with 19 playable 
characters from the researcher and crossed with a multidisciplinary theoretical 
apparatus arising from media studies, games studies, imaginary theories, theories of 
literary genres and theater studies to be finally systematized in this thesis. As a result 
it was possible to confirm the hypothesis defended by checking how each of the 
structural aspects analyzed (Action, composition of characters and spatial 
organization of the signs) contributes to the continued expansion of the game 
process. 

 

Keywords: Dramaturgical analysis; Dramaturgy of Expansion; MMORPG; World of 
Warcraft; videogames; Game desing 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Lançado para computador em 2004 pela Blizzard Entertainment, World of 

Warcraft (WOW)1é indubitavelmente o Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game (MMORPG)2 mais importante do mercado dos videogames até o momento da 

escrita da presente tese.  Já no lançamento, atrelado às comemorações dos 10 anos 

da franquia Warcraft, o jogo atinge um sucesso imenso, muito maior do que as 

previsões mais otimistas projetadas pela Blizzard. Essa empresa havia 

disponibilizado 20 servidores3 para começar a rodar o jogo online e mais 20 que 

seriam disponibilizados ao longo do primeiro ano. Nas primeiras 24 horas foram 

vendidas 240.000 cópias do jogo e todos os 40 servidores tiveram que ser ativados 

durante o primeiro dia.  Ao longo da trajetória de World of Warcraft, até o fim de 

2014, foram lançados cinco grandes pacotes de expansão e dezenas de patchs4. O 

número de jogadores ativos cresceu tanto que se tornou maior do que países como 

a Noruega, a Suíça, a Bolívia e a Grécia. Em 2009, WoW foi reconhecido pelo 

Guinnes Book como o MMORPG mais popular no mundo, com mais de 10 milhões 

de jogadores que pagam mensalmente para jogar5 . Depois de já ter atingido o seu 

auge até então, 12 milhões de assinantes ativos e ter passado por um momento de 

crise que reduziu sua comunidade a 6,8 milhões de jogadores pagantes, em  2014, o 

jogo completa seu décimo aniversário ainda como o mais popular entre os 

MMORPG, retomando a marca dos 10 milhões de assinantes com o lançamento do 

pacote de expansão “Warlords of Draenor”. Também em 2014, a Blizzard divulgou a 

1 Ainda que tenha traduzido o jogo para português, A Blizzard não traduziu os títulos do jogo original, 
nem os títulos dos pacotes de expansão, de modo que estes serão mantidos em inglês também na 
tese. Warcraft, nome do primeiro jogo da série é uma combinação das palavras War (guerra) e Craft 
(ofício, artesanato). Para facilitar a leitura daqueles que não conhecem o universo do jogo e não 
lêem inglês, esta nota explica o título dos jogos em português. O título World of Wacraft se refere ao 
mundo da série de jogos que o precede (Warcraft I, II, e III) e simultaneamente a um mundo do 
ofício da guerra. As expansões poderiam ser traduzidas aproximadamente como Cruzada Ardente 
(Burning Crusade) , A ira do Lich Rei (Wrath of the Lich King), Cataclismo (Cataclism) e As brumas 
de Pandaria (Mists of Pandaria). 

2 Jogos de interpretação de personagens com uma participação massiva de jogadores. A Seção 2.2 
apresentará esse tipo de jogos. 

3 Sistemas que proporcionam a criação de uma rede de computadores 
4 A palavra patch traduzida para o português significa remendo. Os patchs são atualizações de 

conteúdo menores que os pacotes de expansão, também podem ter a função de corrigir erros no 
programa (bugs) ou até alterar algum aspecto da jogabilidade reavaliado após o lançamento do jogo 
ou do pacote de expansão a que segue.   

5 Dados de 13 de novembro de 2014, informado pela Blizzard Entertainment através de comunicado 
de imprensa disponível em: http://blizzard.gamespress.com/pt-BR/WORLD-OF-WARCRAFT-
SURPASSES-10-MILLION-SUBSCRIBERS-AS-WARLORDS-OF-DRAE.  
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informação de que 100 milhões de contas já teriam sido criadas em WoW desde o 

seu lançamento.  Além de demonstrar um estrondoso sucesso comercial, os 

números aqui apresentados apontam para um produto cultural capaz de engajar 

milhões de pessoas por longos períodos de tempo. Desde 2004, quando foi lançado, 

até 2011, segundo McGonigal (2011), a soma das horas jogadas coletivamente por 

seus usuários já atingiu cerca 50 bilhões, o equivalente a 5.93 milhões de anos.  

Um fenômeno como este não pode ser ignorado pela Universidade e, no 

âmbito acadêmico World of Warcraft, também suscitou grande interesse. Existem 

diversos trabalhos sobre este software em campos como filosofia, antropologia, 

sociologia, administração, comunicação, teoria literária, semiologia, administração, 

game design. As professoras e pesquisadoras estadunidenses Hilde Corneliussen e 

Jill Rettberg (2008) organizaram um livro sobre World of Warcraft com capítulos 

escritos por diversos acadêmicos que lêem WoW sob as mais diferentes 

perspectivas. A antropóloga estadunidense Bonnie Nardi (2009) abre o campo da 

etnografia virtual em World of Warcraft relatando sua experiência no mundo de 

Azeroth como uma sacerdotisa elfa noturna. O cientista social estadunidense William 

Bainbridge (2010) estabelece paralelos entre a civilização ocidental e World of 

Warcraft. O professor, pesquisador e game designer francês Sébastien Genvo 

(2006) na sua tese de doutorado estuda as perspectivas interculturais nos 

videogames e elege World of Warcraft como jogo a ser analisado do ponto de vista 

da sua construção. A professora e semióloga canadense Maude Bonenfant (2010) 

estuda o caso de World of Warcraft para discutir as perspectivas teóricas dos 

estudos sobre jogos na contemporaneidade. No Brasil, o pesquisador Thiago Falcão 

(2010) em sua dissertação e mestrado estuda a interação social entre jogadores 

proporcionada pela estrutura de World of Warcraft e o também pesquisador 

brasileiro Arthur Chagas (2010), se propõe a analisar o transbordamento da função 

lúdica em World of Warcraft para uma função de controle do corpo à luz da 

biopolítica de Foucault. 

A despeito de suas proporções massivas, da sua capacidade de produzir 

imersão e da enorme quantidade de pesquisas que suscitou, World of Warcraft é 

ainda pouco estudado do ponto de vista de sua dramaturgia. A carência de estudos 

dramatúrgicos sobre World of Warcraft não é surpreendente se lançarmos um olhar 

para o contexto atual em que estudos detalhados sobre o drama nos videogames e 
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análises dramatúrgicas de jogos ainda são escassos. Esse problema é abordado em 

Cayres (2011) que faz uma análise de impacto do desenvolvimento tecnológico dos 

consoles nas construções dramatúrgicas dos jogos para esse tipo de plataforma. A 

ideia da proximidade entre as narrativas videolúdicas e o drama, entretanto, aparece 

em diversos trabalhos de escopo mais amplo, sobre narrativas no meio digital ou 

mais especificamente sobre a narrativa dos jogos nesse meio, como os citados a 

seguir.  

Brenda Laurel, lançou em 1991 um trabalho precursor no domínio da 

dramaturgia no meio digital: o livro Computer as Theatre, derivado da sua tese de 

doutorado. Laurel (1993) defende em seu trabalho que o computador seria 

representacional como o teatro e, portanto, potencialmente dramático. Laurel (1993) 

utiliza como argumento em favor de sua tese, o fato de que desde as décadas de 

1950 e 1960, ou seja, desde muito próximo do advento dos primeiros computadores 

atuais (que surgiram no período da segunda guerra mundial), já haviam experiências 

lúdicas baseadas numa tela mimetizando uma ação, como Tennis for two e 

Spacewar!. Defendida a ideia de que o computador apresenta um meio 

potencialmente dramático, Laurel propõe a utilização da poética de Aristóteles como 

base para o desenvolvimento de softwares, incluindo os de entretenimento como os 

videogames. Vale ressaltar que Laurel não deixa de advertir que, embora a tradição 

aristotélica tenha sido escolhida como fundamentação para o seu trabalho, esta é 

uma possibilidade de construção dramatúrgica entre muitas. 

A tradição Aristotélica é revisitada por Laurel para ser sistematizada como 

uma proposta de desenvolvimento de software. Já Lebowitz e Klug (2011) em um 

livro sobre estórias interativas para videogames, entendem a narrativa do jogo como 

Drama e pensam na sua estrutura a partir da jornada do herói de Campbell. Christy 

Marx (2007) e Novak (2012) em manuais de escrita e desenvolvimento de jogos 

também apresentam compreende como drama, mas não desenvolvem uma 

discussão teórica consistente visto que este não é o propósito dos seus livros. Há, 

portanto, uma grande lacuna no que diz respeito ao uso das diversas abordagens 

possíveis das teorias dramatúrgicas para desenvolvimento ou análise de jogos.   

É evidente que o modelo Aristotélico e a jornada do herói, mesmo quando 

revisitados considerando-se as especificidades do meio digital, não dão conta de 

analisar todas as dramaturgias produzidas para videogames na atualidade. Ao tentar 
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ler os videogames apenas através da lente da chamada dramaturgia clássica, corre-

se o risco de ignorar aspectos dramatúrgicos de um determinado jogo apenas por 

estes não corresponderem ao modelo no qual se tem a intenção de encaixá-lo, ou 

pior, arrisca-se a rotular alguns jogos como desprovidos de pensamento 

dramatúrgico por eles não seguirem o modelo canônico.  Nesse sentido, a 

importância de se estudar jogos que se filiem a outras tradições do drama ou que 

criem suas próprias soluções dramatúrgicas, tem o propósito de, não só 

compreender os jogos analisados, mas de enriquecer a própria teoria dramatúrgica 

no campo dos videogames identificando e sistematizando modelos que desviem do 

hegemônico. 

Exceções nesse contexto são os trabalhos de Frasca (2001) e de Genvo 

(2014). Frasca (2001), em sua dissertação de mestrado, se propõe a utilizar a 

poética do oprimido de Augusto Boal como modelo para videogames que estimulem 

o debate e a reflexão sobre temas sociais e propõe em sua tese diversos exemplos 

de jogos a partir dessa aproximação com o trabalho do encenador brasileiro. Frasca 

desenvolveu nessa linha de pensamento jogos como 12th september e Madrid, além 

de ter concebido jogos descritos na sua dissertação, mas não implementados. 12th 

setember é um jogo que propõe a possibilidade de contra-ataque dos Estados 

Unidos por conta do episódio das torres gêmeas. No jogo de Frasca a cada vez que 

o jogador bombardeia um cenário de um país mulçulmano, inocentes são mortos e 

surgem mais terroristas.  

Genvo (2014) na sua pesquisa sobre games expressivos se propõe a explorar 

a capacidade expressivas dos videogames experimentando outros modelos, para 

além do hegemônico, centrado em uma masculinidade militarizada, e que explorem 

o potencial de expressão dos videogames, estimulando relações mais complexas 

entre o jogo e o jogador. Para tanto, ele se propõe a uma pesquisa-criação que 

resultou no jogo Keys of Gamespace, no qual o personagem jogável (PJ)6 busca os 

motivos que bloqueiam o seu desejo de ter um filho. Durante a busca o jogador 

descobre que o pai do personagem foi acusado de pedofilia e é convidado a 

compartilhar dos sentimentos do personagem em relação ao pai, refletir sobre eles e 

agir. Ainda em 2014, o professor Sébastien Genvo fundou o Expressive Game Lab 

6 Os termos personagem jogável (PJ) e personagem não jogável (PNJ) serão bastante utilizados ao 
longo da tese. O primeiro se refere ao tipo de personagem ser controlado pelo jogador. O segundo a 
qualquer tipo de personagem controlado por computador, seja aliado, neutro ou inimigo.   

Tese versão para entrega.pdf   16 28/05/2015   14:43:43



na cidade de Metz, França, que pretende abrigar pesquisas de análise e 

desenvolvimento de jogos expressivos.  

Alguns dos trabalhos citados anteriormente sobre WoW tangenciam  aspectos 

da construção dramatúrgica do jogo em sua análise. Genvo (2006) ao analisar WoW 

do ponto de vista do game design analisa a ação ficcional proposta pelo software a 

partir da semiologia greimasiana. Aarseth (2008) analisa aspectos espaciais e da 

ação do jogador em WoW, mas negando que o que se apresenta em WoW seja um 

mundo ficcional. Na sua visão, WoW seria mais próximo de um parque temático ou 

de um playground do que de um mundo ficional. Falcão, utiliza o termo dramaturgia 

no domínio das ciências sociais, para descrever o processo de interação social no 

jogo, e não no sentido da construção da ação dramática, como nas Artes Cênicas, J. 

W. RETTBERG (2008) analisa figuras retóricas do deferimento e da repetição nas 

quests de WoW. Sua abordagem se aproxima do estudo dramatúrgico na medida 

em que demonstra como as quests organizam a ação do jogador.  

Nenhum dos trabalhos encontrados faz um estudo de WoW a partir do 

referencial teórico da dramaturgia. Muito menos, foi localizado qualquer trabalho que 

se proponha a fazer uma análise dramatúrgica desse jogo.  Foram consultados além 

das referências bibliográficas de trabalhos sobre WoW, o banco de teses e o banco 

de periódicos da capes, buscadores de internet, as bibliotecas da Universidade 

Federal da Bahia e da Université de Lorraine, a rede social acadêmica 

Academia.edu, além das sugestões bibliográficas dos professores membros da 

banca de qualificação e defesa.  O caso do banco de periódicos da Capes é 

emblemático: em 30 de dezembro de 2014 havia 3.559 resultados para a pesquisa 

utilizando apenas o nome do jogo enquanto que apenas um resultado para o 

conjunto de palavras World of Warcraft e dramaturgy, a mesma pesquisa com a 

palavra dramaturgia em português e em francês não dá resultados. Já na rede social 

Academia.edu são 85 resultados para a palavra-chave World of Warcraft. Não é 

possível pesquisar duas palavras-chave simultaneamente nessa plataforma, foi 

portanto necessário, conferir todos os títulos. Entre estes, os únicos que mencionam 

a palavra dramaturgia foram escritos pelo autor da presente tese (CAYRES, 2013; 

CAYRES, 2014). 

A carência de trabalhos na área da dramaturgia em videogames é um dos 

principais motivadores para o desenvolvimento da presente pesquisa. Dado a 
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imensa lacuna neste campo, no primeiro momento, o doutorando apresentou para a 

qualificação um trabalho de cunho exploratório. Essa primeira versão da tese 

discutia a insuficiência dos modelos derivados da tradição aristotélica para analisar 

os videogames, visto que este ainda é o mais utilizado nos poucos trabalhos que 

discutem a dramaturgia nos videogames (ex. LAUREL, 1993; LEBOWITZ, 

KLUG,2011; MARX, 2007; NOVAK, 2012). Nesse primeiro momento, seriam 

analisados três jogos que se distanciavam do modelo aristotélico World of Warcraft, 

World of Goo e We love Katamari. Acolhendo uma sugestão da banca o doutorando 

concentrou-se na análise de World of Warcraft. 

 A escolha de World of Warcraft para esta análise se sustenta pelos seguintes 

motivos:  1) WoW é um fenômeno mundial de importância inquestionável. Tendo em 

conta os dados já apresentados sobre o número de jogadores de World of Wacraft, 

sua capacidade de manter os jogadores engajados por horas no seu universo e pelo 

imenso número de pesquisas que suscitou, não é possível questionar a relevância 

deste jogo como objeto de uma pesquisa acadêmica. Por outro lado, com toda a sua 

comprovada relevância ele ainda carece de estudos do ponto de vista da 

dramaturgia. 2) WoW apresenta estratégias dramatúrgicas reelaboradas a partir de 

diversos momentos históricos que atuam conjuntamente com procedimentos 

específicos do meio digital, possibilita assim a demonstração da insuficiência de um 

único modelo dramatúrgico para analisar os videogames e evidencia que é preciso 

ter em conta que esses jogos criam também suas próprias estratégias 

dramatúrgicas. 3) O pesquisador joga WoW. Para fazer uma análise dramatúrgica 

de um jogo é fundamental a participação ativa do pesquisador enquanto jogador, 

assim como é fundamental que se tenha lido e/ou assistido uma peça que se queira 

analisar por este viés. Só através da observação direta e participante (no caso do 

jogo) é possível compreender determinados aspectos da sua construção 

dramatúrgica. É evidente que o envolvimento emocional com o objeto também pode 

arrefecer um olhar mais crítico, o remédio para este risco está na consciência da sua 

existência, além do diálogo com os orientadores e a comunidade acadêmica, 

sobretudo a partir das contribuições da banca avaliadora do doutorado e da 

apresentação de trabalhos relacionados à pesquisa em eventos especializados. 4) O 

pesquisador identifica em WoW características que podem ser aplicáveis a sua 

pesquisa artística. A abordagem do jogo sob esse foco fugiria ao escopo da 
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presente tese, mas possivelmente originará trabalhos futuros.  5) Enfim, WoW se 

constitui com o mais bem sucedido dos casos de uma forma de dramaturgia, que 

completamente ligada aos interesses de mercado, busca uma expansão contínua. 

Esse aspecto da dramaturgia de WoW tornou-se o ponto de interesse central da 

presente tese.  

As citadas motivações da pesquisa implicam diretamente no problema, 

objetivos e hipóteses desta tese que passam a ser abordados em seguida. A 

presente tese assume como problema o fato de que os modelos dramatúrgicos dos 

videogames ainda não estão suficientemente mapeados. Até mesmo um jogo como 

WoW, online por 10 anos nos quais cerca de 100 milhões de jogadores e em 

processo de expansão contínua, carece ainda de uma análise da sua construção 

dramatúrgica. O presente trabalho pergunta, portanto, qual o papel da dramaturgia 

nesse processo de expansão. 

Diante de tal problema, a presente tese pretende analisar e sistematizar os 

aspectos estruturais da dramaturgia de WoW, limitando-se à versão que o jogo se 

encontrava a partir do pacote de expansão Mists of Pandaria (2012-2014). Como 

objetivos secundários, a tese pretende ainda: 1) analisar as teorias a respeito do 

jogo que melhor permitem compreender WoW e sobretudo seu aspecto 

dramatúrgico. 2) analisar World of Warcraft enquanto mundo virtual 3) Identificar e 

sistematizar procedimentos dramatúrgicos utilizados em World of Warcraft em 

interface com as mecânicas de jogo que definem sua estrutura dramatúrgica a partir 

da composição de uma ação dramática, de personagens jogáveis e não jogáveis e 

da sua constituição espacial.  

A hipótese defendida nesta tese é que a superação dos próprios limites, em 

um movimento contínuo e cíclico de expansão, está no eixo da criação dramatúrgica 

de World of Warcraft. Ao longo da pesquisa foi possível verificar que este tipo de 

construção dramatúrgica que se expande continuamente não é exclusividade de 

WoW   As raízes dessa estrutura dramatúrgica concebida para se manter em 

expansão estão nos RPG de mesa da década de 1970 e 1980, que lançavam 

sucessivamente livros suplementares ao inicial, aproveitando um sucesso comercial 

para vender novos produtos. Essa estratégia comercial foi levada para os 

videogames através do lançamento de pacotes de expansão vendidos 

separadamente para suplementar um jogo base.  
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No caso de WoW, os jogadores pagam não só pela compra do software, mas 

pela manutenção do serviço de jogo online de modo que é evidente que as 

estratégias de expansão são completamente motivadas por um modelo de negócio 

que se baseia na manutenção deste universo pelo máximo de tempo que for 

possível. A referida estratégia comercial consolidou uma forma específica de 

construção dramatúrgica que merece ser estudada por si, do qual WoW é 

certamente caso mais bem sucedido no campo dos videogames, visto o tempo que 

se mantém online e da comunidade de jogadores que ainda concentra. A análise 

dramatúrgica de WoW é portanto um estudo de caso de um jogo que adota o que o 

presente trabalho chama de dramaturgia da expansão, ou seja, um tipo de 

construção dramatúrgica que é orientada pela necessidade (mercadológica, estética 

e/ou outra) de manter o objeto em contínuo crescimento e, para tanto, incorporando 

novos personagens, diversificando e estendendo suas ações dramáticas e 

ampliando seu espaço e tempo ficcionais. Esta tese, portanto, verifica as 

particularidades dessa forma de construção dramatúrgica em World of Warcraft, 

apontando generalizações e filiações aos RPG de mesa e outros videogames 

quando forem aplicáveis.  

Ao longo da pesquisa, como será apresentado nas seções seguintes, foi 

possível verificar que a dramaturgia de WoW apoia a sua constante expansão. O 

jogo utiliza uma dramaturgia que se constitui como uma colcha de retalhos 

potencialmente infinita cuja a responsabilidade de costurar está nas mãos do 

jogador. Esta costura apresenta-se desde a composição do personagem jogável a 

partir de elementos que definem sua aparência, sua maneira de jogar e aspectos 

sociais do jogo até à escolha das atividades que vai desempenhar ao longo dos 

noventa níveis que ele pode galgar neste universo, além de tudo o que ainda pode 

fazer depois de chegar no nível máximo (como competições entre jogadores de alto 

nível e buscas por itens que aprimoram as suas habilidades protegidos pelos mais 

poderosos personagens controlados por inteligência artificial). Ao longo da sua 

trajetória, o jogador pode identificar referências a obras canônicas da literatura 

mundial, a cultura pop e a imaginários diversos ou mesmo a outros produtos de uma 

narrativa transmídia que inclui outros jogos de computador, jogos de tabuleiro, jogos 

de carta, romances e histórias em quadrinhos que podem ser acessados ou não 

dependendo do seu interesse; tudo isso, se apresenta conformado em uma 

Tese versão para entrega.pdf   20 28/05/2015   14:43:43



dramaturgia que hibridiza os gêneros dramático, épico e lírico, mas cuja interferência 

do jogador é que define em grau está esse hibridismo, por exemplo a depender da 

maneira mais causal ou episódica que ele trace a sua própria trajetória. E, assim, 

numa dramaturgia que se estabelece a partir de peças que são ligadas a partir da 

vontade do jogador WoW pode se constituir como cada vez maior, bastando para 

isso que mais peças seja acrescentadas a esse já imenso quebra-cabeças 

dramatúrgico. 

No intuito de explicar a construção dramatúrgica de Wow, o presente trabalho 

seguiu a seguinte percurso metodológico. Foram colhidos e analisados dados sobre 

WoW nos sites oficiais da Blizzard e em produtos correlatos ao jogo, como o guia de 

jogo do pacote de expansão Mists of Pandaria (BRADYGAMES, 2012), dvds com 

bastidores do desenvolvimento com entrevistas dos desenvolvedores (WORLD of 

Warcraf: Mists of Pandaria – L’envers du décor, 2012; WORLD of Warcraft: 

Cataclism – Behind the scenes, 2010), Atlas do mundo do jogo (ATLAS, 2008; 

ATLAS, 2008b; ATLAS, 2009; ATLAS, 2011), além de em material teórico já 

existente sobre WoW (BONENFANT, 2010; CHAGAS, 2010; CORNELIUSSEN; 

RETTBERG (org.), 2008; FALCÃO, 2010; GENVO, 2006; WYMAN, 2011). A maior 

fonte de dados sobre o World of Warcraft, entretanto, é o próprio software, através 

da observação direta e participante.  

O pesquisador jogou com personagens diversos a fim de explorar as 

diferenças e semelhanças dramatúrgicas definidas pela escolha da facção, raça e 

classe dos personagens no contexto dos níveis iniciais do jogo. Foi criado, portanto, 

pelo menos 1 personagem de cada uma das raças jogáveis em WoW, excetuando-

se as raças dos trolls e dos gnomos7, ou seja, foram criados humanos, anões, elfos 

da noite, draeneis, worgens, na Aliança e orcs, mortos-vivos, taurens, elfos 

sangrentos e Goblins, na Horda, além de Pandarens que podem escolher se filiar a 

qualquer uma das duas facções. O pesquisador jogou WoW com um personagem de 

7 Até o pacote de expansão Cataclism, os gnomos compartilhavam seu lugar de surgimento 
e missões iniciais com os anões, já os trolls compartilhavam com os orcs. A pesquisa iniciou na 
vigência deste pacote de expansão e a metodologia descrita e os personagens a serem jogados foram 
definidos nesse momento. O pacote de expansão Mists of Pandaria criou lugares de surgimentos 
e missões iniciais específicos para gnomos e trolls, mas a essa altura da pesquisa, já se havia 
verificado os aspectos dramatúrgicos estruturais do jogo e retornar a jogar com personagens de nível 
baixo pouco colaboraria com o desenvolvimento desta tese. Para se certificar disso, entretanto, a 
descrição detalhada dos momentos iniciais de Trolls e Gnomos foram conferidos no Guia de 
jogo Mists of Pandaria (BRADYGAMES, 2012). 
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cada um das raças mencionadas pelo menos até que este chegasse à Capital de 

sua facção, ou seja, pelo menos até o nível 7. O pesquisador jogou ainda com 

personagens da classe Cavaleiro da Morte, que independentemente da sua raça e 

facção, começam o jogo no nível 55. A partir do ponto em que os personagens já 

podem chegar na principal capital da sua facção, o jogo se torna semelhante para 

todas as raças, tendo apenas algumas diferenças significativas para personagens de 

facções distintas. Portanto, o pesquisador, levou um personagem de cada facção ao 

nível 90, máximo permitido na expansão Mists of Pandaria, além de jogar com 

alguns dos seus outros personagens até níveis diversos.   

Jogar até o nível máximo com personagens das duas facções oponentes 

permitiu observar as bases do conflito central do jogo, verificar as repetições 

estruturais e as estratégias de diferenciação entre as situações de jogo, além de 

permitir que o pesquisador pudesse acessar o conteúdo de alto nível do jogo e 

tivesse mais mobilidade para explorar o espaço já que um personagem de nível 90 

tem acesso a meios de transporte diferenciados. Para observar aspectos específicos 

do jogo e repetir quests que não podem ser repetidas por um mesmo personagem 

jogável, o pesquisador fez alguns dos personagens jogáveis progredir até níveis 

intermediários e criou diversos outros personagens além dos que utilizou para a 

exploração inicial do jogo. O quadro abaixo apresenta os dados de cada um dos 

personagens. 

Quantidade Raça Classe Nível Tempo de 
jogo 

Horas 
no nível 
90 

1 Humano Paladino 9 6h e 14 
min 

 

1 Draenaia Sacerdotisa 36 30h e 57 
min 

 

1 Goblina Ladina 20 14h e 13 
min 

 

1 Worgen Druida 35 26h e 55 
min 

 

1 Anã Caçadora 7 1h e 33 
min 

 

1 Orquisa Caçadora 7 4h e 10 
min 

 

1 Pandaren Monge 12 7h e 55 
min 

 

1 Elfo da noite Druida 10 8h 
estimadas 
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1 Tauren Xamã 7 4h 
estimadas 

 

1  Morta-viva Bruxa 12 10h 
estimadas 

 

1 Elfo de sangue Bruxo 90 286 h e 
35 min 

51h 53 
min 

1 Humano Cavaleiro 
da morte 

90 271 e 52 
min 

139h e 
3 min 

1 Worgen Cavaleiro 
da morte 

64 20 h e 31 
min 

 

1 Pandarena Xamã 7 1h e 38 
min 

 

1 Anão Guerreiro 3 1h e 26  
1 Morto-vivo Sacerdote 5 1h e 

33min 
 

1  Humana Maga 5 1h e 7min  
7 Humanos/mortos-

vivos 
Diversas 1 e 2 2 horas 

estimadas 
 

 

A observação direta do software implicou em um esforço de cerca de 700 

horas de jogo associadas a estratégias para coletas de dados que ora foram mais 

bem sucedidas ora apresentaram algumas fragilidades e dificuldades. Por conta do 

ineditismo de um trabalho de análise dramatúrgica de um jogo do porte de World of 

Warcraft, não havia referências precisas sobre os modos de proceder na coleta de 

dados, de modo que o pesquisador criou os seus próprios e os foi ajustando ao 

longo da pesquisa.  

Em um primeiro momento foram colhidas impressões gerais e registrados 

aspectos estruturais da dramaturgia do jogo simultaneamente ou posteriormente às 

sessões de jogo através de notas. Esta primeira abordagem, foi bastante útil no 

primeiro momento, sobretudo no que diz respeito a identificação de aspectos da 

organização sincrônica dos signos do jogo, ou seja, de como a construção 

dramatúrgica estava inscrita nos signos espaciais do jogo. Esta forma de coleta, 

entretanto, é pouco sistemática e possui fragilidades em termos de de registro de 

informações que precisavam ser retomadas posterior.  

O pesquisador passou então a desenvolver um diário de jogo que contava em 

detalhes a trajetória do personagem (Apêndice A). A ênfase foi posta nesse segundo 

momento, portanto, na diacronia. Embora fosse mais precisa que a abordagem 

anterior, o diário de jogo ainda deixava brechas, sobretudo no que diz respeito a 

sincronicidade dos signos do jogo.  
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Por fim, o pesquisador passou a coletar os dados do jogo  através de um 

diário de imagens captadas diretamente da tela do jogo (screenshots) associadas ao 

registro de impressões, observações teóricas e descrições da ação em jogo 

(Apêndice B). Esta última se mostrou como a forma mais eficiente de registrar os 

aspectos sincrônico e diacrônico da disposição das informações dramatúrgicas do 

jogo, permitindo uma consulta mais precisa aos dados coletados. O grau dessa 

precisão também variou bastante ao longo do amadurecimento da metodologia. A 

escrita da tese impôs, algumas vezes, o retorno ao jogo para coletar informações 

que mesmo esta última forma de coleta de dados tinha deixado de registrar.   

Seguiu-se sistematização e confrontamento desses dados com as 

abordagens teóricas sobre o jogo, passando pelas abordagens mais tradicionais 

como a do professor e historiador holandês Johan Huizinga (2008) e do crítico 

literário e sociólogo francês Roger Caillois (1990), e com as teorias contemporâneas 

dos games studies, notadamente com os trabalhos de Bonenfant (2010), do game 

designer e pesquisador uruguaio Gonzalo Frasca (2001; 2007) e dos game 

designers e pesquisadores estadunidenses Kate Salen e Eric Zimmerman (2004), 

adotando como principais referências o trabalho do filósofo francês Jean Jacques 

Henriot (1989) precussor de uma abordagem sobre o jogo que leva em consideração 

o sentido que o jogador lhe atribui e os trabalhos do professor e Game Designer 

francês Sébastien Genvo (2006; 2014), que aporta suas contribuições no domínio 

dos jogos digitais fundamentando-se nas teorias de Henriot.  

A partir de então, verifica-se a necessidade de ir além das teorias sobre o 

jogo no meio digital para compreender World of Warcraft e recorre-se a referências 

teóricas a respeito da construção de mundos virtuais, entre as quais a professora e 

pesquisadora de novas mídias dinamarquesa Lisbeth Klastrup (2003), o professor 

dinamarquês e pesquisador ludologista Espen Aarseth (2008) e o professor e 

pesquisador em comunicação da Universidade de Concordia Mark J. P. Wolf (2012). 

A pesquisa sobre o mundo virtual desemboca na sua extensão transmídiática tendo 

os mesmos autores como referência e acrescentando às discussões, o fundador das 

teorias da narrativa transmídia, o professor e pesquisador estadunidense Henry 

Jenkins (2006).  

O momento seguinte da pesquisa é dedicado à análise de World of Warcraft 

diante da sua relação com a teoria dos gêneros literários.  A revisão de literatura, 
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nesse campo, parte dos filósofos da antiguidade grega que foram os precursores da 

teoria tripartida dos gênero, Platão e Aristóteles, passando pelos professores 

alemães Emil Staiger (1997) e Peter Szondi (2011) e o professor germano-brasileiro 

Anatol Rosenfeld (1985) até as mais recentes discussões do professor francês Jean 

Pierre Sarrazac (2002; 2012) e o professor alemão Hans-thies Lehman (2011) que 

adotam distintos pontos de vista em relação a teoria dos gêneros diante das 

experimentações e hibridismos ao longo do último século. As teorias dos gêneros 

cruzam-se, por sua vez, com as teorias do imaginário, tomando como principais 

referenciais teóricos os trabalhos do filósofo francês Gaston Bachelard 

(2002;1996;2000;2008;2003;2009) e seu discípulo, o antropólogo da mesma 

nacionalidade, Gilbert Durand (2012), contando ainda com o suporte do trabalho da 

professora brasileira Maria Zaira Turchi (2003) que já articula os dois campos do 

saber. A partir da leitura de World of Warcraft através das teorias dos gêneros 

articulada com as teorias do imaginário é possível fazer uma análise mais ampla que 

extrapola as questões dos hibridismos formais entre gêneros, mas se estende para a 

leitura dos símbolos e narrativas míticas que se apresentam no universo ficcional de 

World of Warcraft. Assim é possível verificar que a construção dramatúrgica de 

World of Warcraft é pautada no Regime Noturno/Dramático do imaginário, o que se 

constitui como fundamental para as estratégias dramatúrgicas que permitem o 

transbordamento do universo para além dos próprios limites. 

Por fim, na última fase da pesquisa, identifica-se e sistematiza-se 

procedimentos dramatúrgicos utilizados em World of Warcraft em interface com as 

mecânicas do jogo, tais como: modos de estruturar a ação; estratégias de 

composição de personagens; determinações das delimitações espaço-temporais. 

Para chegar a esse resultado, os dados coletados através da observação direta do 

jogo são sistematizados, identificando-se aspectos estruturais da dramaturgia de 

WoW, que em interface com as técnicas de game design, determinam a composição 

da ação, dos personagens e dos cenários, além da interação do jogador. Esta última 

parte da pesquisa, apoia-se nos estudos da semântica estrutural greimasiana, 

sobretudo através do trabalho já aplicado à dramaturgia por Ubersfeld (2005) e ao 

game design por Sébastien Genvo (2006). 

A análise dramatúrgica de um produto de tamanha importância contribui com 

os avanços científicos nas áreas de dramaturgia e game design. Em primeiro lugar, 
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dada a originalidade do trabalho, o esforço de desenvolvimento da metodologia de 

pesquisa acima descrita, já traz contribuições para outros pesquisadores que 

desejem se enveredar em análises dramatúrgicas de videogames. Por outro lado, na 

medida em que pretende explicar as leis dramatúrgicas que regem WoW, este 

trabalho colabora com o entendimento dos mecanismos utilizados pelos 

desenvolvedores para manterem-se ao longo dos últimos 10 anos, expandindo 

progressivamente o jogo e a quantidade de jogadores, e destrincha procedimentos 

dramatúrgicos que podem ser reutilizados, transformados e ressignificados por 

dramaturgos e game designers na criação de outros jogos para computador ou até 

de dramaturgias para outros meios. A análise dramatúrgica de um jogo como World 

of Warcraft, tem importância nela mesma, da mesma forma que Caïra (2005), 

defende ter importância por si mesma, o estudo que ele faz dos RPG, sem se ater 

às questões de outra ordem em torno do objeto estudado. Desenvolver longamente 

discussões sobre o impacto do jogo nas sociedades em que ele está inserido e na 

vida dos jogadores ou sobre que aspectos sociais ou psicológicos definem a 

composição dramatúrgica de World of Warcraft fugiria ao escopo da pesquisa e às 

competências deste pesquisador, ainda que seja possível que a tese tangencie 

questões como essas. Ainda que não aprofunde em outros campos do 

conhecimento além da dramaturgia, salvo quando estes servem a análise 

dramatúrgica, este trabalho pode ser de fundamental importância para a leitura das 

mecânicas e discursos propostos pelo jogo em pesquisas de outras áreas e abre 

caminho para compreender implicações de ordem estética, ética, social e política 

para além das já discutidas em outros trabalhos sobre World of Warcraft por 

pesquisadores de diversos domínios.  

Além desta introdução e de uma conclusão, a presente tese é organizada em 

seis capítulos. O capítulo O que é World of Warcraft? apresenta WoW e suas 

principais características ao leitor da tese. Esta descrição do jogo parte 

principalmente da observação do objeto, mas também da leitura dos textos oficiais 

lançados sobre WoW, do contato com outros produtos da franquia Warcraft e de 

vídeos sobre os bastidores do jogo analisado.  

Já o capítulo World of Warcraft: muito mais do que um jogo inicialmente 

identifica o software dentro das tipologias dos videogames como um MMORPG, 

verificando, entretanto, que este possui elementos de outros gêneros. Em seguida, o 
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capítulo discute as correntes de pensamento mais expressivas na abordagem do 

jogo, filiando-se principalmente ao trabalho de Jean-Jaques Henriot (1989) e 

Sébastien Genvo (2006;2014), mas incorporando também contribuições de autores 

como Salen e Zimmerman (2004) Frasca (2007); Piaget (2010); Esta discussão 

teórica abre margem para a discussão de World of Warcraft como jogo, no sentido 

de material de jogo, uma das três principais acepções da palavra para Henriot 

(1989), sempre em relação com as outras duas acepções fundamentais: a atitude 

lúdica e o sistema de regras. Esta abordagem permite definir, por sua vez, o escopo 

da análise dramatúrgica que se seguirá, além de possibilitar a compreensão de que 

embora WoW seja concebido para convidar o usuário a jogar, possibilita também o 

desenvolvimento de atividades não necessariamente lúdicas de modo que é 

necessário mais do que teorias sobre o jogo para compreender a complexidade 

deste objeto em constante expansão.  

Em O mundo de Warcraft, WoW é apresentado como um mundo virtual, em 

diálogo com os trabalhos Castronova (2001), Klastrup (2003) e Aarseth (2008). O 

capítulo segue, com apoio das teorias do imaginário e dos gêneros literários, 

defendendo que o funcionamento do mundo virtual analisado é dramático e que este 

modo dramático de se apresentar é fundamental para o processo de expansão de 

WoW.  

Os três capítulos que se seguem analisam aspectos estruturais da 

dramaturgia de WoW em função de verificar como estes colaboram para o processo 

de expansão do jogo.  O capítulo A ação dramática em World of Warcraft, verifica a 

existência de 4 grandes dimensões narrativas que são atualizadas dramaticamente 

em WoW. Duas delas permitem ao jogador um maior grau de liberdade na interação 

com o software, enquanto duas delas, permanecem sob maior controle da equipe de 

desenvolvimento do jogo, de forma que esta possa controlar sua expansão.  

Já o capítulo Da composição de um personagem jogável à interação com os 

personagens não jogáveis apresenta os personagens de WoW como pontos de 

convergência de sistemas de significação com os quais se pode interagir de 

maneiras distintas. Por um lado, os personagens jogáveis são compostos por um 

grande número retalhos de significação que devem ser costurados pelo jogador, 

proporcionando a ilusão de criação de um número infinito de personagens únicos. 

Por outro lado, os personagens não jogáveis são compostos a partir de tipos aos 
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quais se acrescenta camadas de significação, permitindo assim um alto grau de 

reuso de recursos, o que facilita, do ponto de vista técnico, o processo de expansão 

do jogo.  

Por fim, o capítulo Estratégias de composição do Espaço em WoW verifica 

que a construção dramatúrgica nos videogames, de modo similiar ao que acontece 

na encenação teatral, se atualiza a partir de signos espaciais e verifica como World 

of Warcraft utiliza o espaço como elemento estruturante da sua dramaturgia. Foram 

verificadas duas estratégias fundamentais de organização do espaço nas quais se 

inscrevem o conflito do jogo. WoW, portanto, expande o conflito fundamental 

repetindo indefinidamente as mesmas situações espaciais com novas variações. 
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2 O QUE É WORLD OF WARCRAFT? 

 

WoW (Figura 1) é um software de computador através do qual milhões de 

pessoas, jogam conectadas pela internet em um mundo virtual ligado ao universo 

ficcional da trilogia de jogos Warcraft. A resposta que o site oficial do jogo oferece 

para a pergunta “O que é World of Warcraft?” é esclarecedora, ao menos quanto a 

dificuldade de encaixá-lo num conceito único: “Entre outras coisas World of Warcraft 

é [...] um RPG online massivo [...] ambientado no universo de alta fantasia de 

Warcraft” (BLIZZARD, 2012, grifo meu).  

Figura 1: Logo de World of Warcraft 

 
Fonte: us.battle.net 

Antes de fazer uma análise dramatúrgica de WoW ou mesmo de 

compreendê-lo entre os videogames e suas tipologias ou confrontá-lo com a noção 

de jogo, se faz necessário apresentar o software em questão.  Para tanto, o 

presente capítulo se subdivide em cinco seções, afim de contextualizar: o jogo na 

franquia Warcraft e seu universo ficcional (2.1); O contato inicial com o software 

antes que o jogador possa efetivamente explorar o mundo do jogo (2.2); As 

principais atividades realizadas no mundo do jogo (2.3); Os elementos de interface 

que orientam os jogadores (2.4); e, por fim, a comunicação e interação entre os 

jogadores (2.5). 

2.1 De Warcraft a World of Warcraft 

 

Lançado para computador em 2004 pela Blizzard Entertainment, World of 

Warcraft, tem seu surgimento atrelado à franquia Warcraft, iniciada em 1994 com o 
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jogo de estratégia em tempo real, Real Time Strategy (RTS) 8, Wrarcraft: Orcs & 

Humans.  

O primeiro RTS da série Warcraft (Figura 2) pode ser jogado por um ou dois 

jogadores que devem escolher entre assumir o controle de grupos humanos ou de 

orcs9. De modo que, o confronto entre essas duas raças se estabelece desde o 

primeiro jogo da franquia, como o motor dialético do conflito que vai orientar 

futuramente World of Warcraft. Warcraft: orcs and humans se passa no mundo 

fantástico de Azeroth, no qual está situado um reino humano homônimo, governado 

pelo rei Llane. Medivh, um poderoso mago humano, influenciado por forças 

sombrias, deseja destruir o reino de Azeroth e para isso traz os orcs ao seu mundo. 

Medivh morre no meio do jogo, mas as hordas de orcs que chegam a Azeroth 

conseguem matar o rei Llane e subjugar a capital do reino Ventobravo (Stormwind) 

Figura 2: À esquerda capa do manual do jogo Warcraft: orcs and humans. À direita, 
gráficos do mesmo jogo. 

 
Fonte: google imagens 

Tendo obtido uma recepção positiva do primeiro jogo, a Blizzard Entertainment 

lança, já no ano seguinte, uma sequência, Warcraft II: Tides of Darkness. Esse jogo 

ganhou uma expansão em 1996, Warcraft II: Beyond the dark portal e atingiu a 

marca de 1.000.000 de jogadores10.   

8 Os jogos do tipo Real Time Strategie (RTS)bem como os Role-playing Game (RPG) mencionado em 
seguida serão abordados na primeira seção deste trabalho.  
9 As informações apresentadas sobre Warcraft: orcs and humans são resultado do cruzamento das 
seguintes referências: o manual do jogo (BLIZZARD, 1994); informações no site da empresa Blizzard 
Entertainment em: <http://us.blizzard.com/pt-br/games/legacy/>;  informações do site oficial de WoW 
em <http://us.battle.net/wow/pt/game/the-story-of-warcraft/chapter1>  além dos vídeos com tutoriais 
sobre a campanha dos humanos em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLuxxR5oqFTu-
3JESAt_2-ELP_wxFTlGuV> e dos vídeos com tutorias sobre a campanha dos orcs em 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLuxxR5oqFTu_GXuA49GUlEa2aHEi_VkXi> todos os sites 
citados foram acessados pela última vez em 22 de janeiro de 2015. 
10 Informações em: http://us.blizzard.com/pt-br/games/legacy/ 
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Uma série de lacunas da narrativa do primeiro Warcraft começam a ser 

exploradas na sua sequência. Segundo o manual de Warcraft II (BLIZZARD, 1995), 

o poder de Medivh, lhe foi passado por sua mãe Aegwyn, uma poderosa maga 

guardiã, que depois de mil anos protegendo Azeroth, resolveu cuidar da sua 

sucessão. Entretanto, seu filho não pôde suportar a influências de forças sombrias 

ligadas ao titã decaído Sargeras, senhor dos demônios, vencido em batalha por 

Aegwyn e enterrado no mundo de Azeroth. Também foram os demônios da Legião 

Ardente, súditos de Sargeras, que, com auxílio do orc bruxo Gul’dan, corromperam 

os orcs do mundo de Draenor e incitaram-nos a invadir Azeroth. Medivh na sua 

ânsia de destruir Azeroth (o reino), por medo dos seus cavaleiros, e Gul’dan, ávido 

por poder, comunicaram-se em seus sonhos para iniciar a invasão do mundo de 

Azeroth e conjuntamente abriram o primeiro portal que ligou os dois mundos. 

Enquanto no primeiro jogo, os Orcs, por conta do acordo de G’uldan com Medivh 

atacam o reino humano de Azeroth, matando o seu rei e conquistando a sua capital, 

no segundo jogo da série, os orcs desejam subjugar toda a raça humana, mas o 

desejo secreto de G’uldan é encontrar o túmulo de Sargeras com a intenção de se 

apropriar do seu poder. 

Em Warcraft II (Figura 3)11, os humanos de Ventobravo, derrotados pela 

horda de orcs que invadira Azeroth se aliam a outras nações de humanos, anões e 

elfos. Em contrapartida, as hordas de orcs ganham reforço com os trolls, uma antiga 

raça de Azeroth, ao tempo em que G’uldan desenvolve as artes da necromancia 

para controlar mortos-vivos. Começa a se esboçar, então, neste ponto da narrativa, 

as duas grandes facções que divide Azeroth ao longo da sua história, a Aliança e a 

Horda.  

Figura 3: À esquerda, manual do jogo Warcraft II. À direita gráficos do mesmo jogo. 

11 As informações sobre a narrativa de Warcraft II foram obtidas a partir do cruzamento de dados 
coletados no manual do jogo base (BLIZZARD, 1995) e no site de WoW em 
<http://us.battle.net/wow/pt/game/the-story-of-warcraft/chapter2> e 
<http://us.battle.net/wow/pt/game/the-story-of-warcraft/chapter3>  
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Fonte: Google Imagens 

 

Quando está perto de vencer a guerra, a Horda é traída por Gul’dan. O bruxo 

parte com seus seguidores na sua busca pelo túmulo de Sargeras, abandonando e 

enfraquecendo o seu grupo que assim é derrotado pela Aliança. Na expansão de 

Warcraft II, Beyond the portal, o xamã orc Ner’Zhul (que fora um dos mestres de 

Gul’dan), assume o controle da Horda e envia tropas a Azeroth em busca de 

relíquias mágicas. Em resposta, heróis da Aliança são enviados a Draenor. 

Percebendo a derrota eminente Ner’Zhul abre portais para diversos mundo e a 

tensão mágica daí resultante, despedaça Draenor, cujos destroços passam a ser 

conhecidos em Azeroth como Terralém (Outland), além disso os heróis da Aliança 

enviados para esse planeta, acabam não mais podendo voltar à sua terra.  

O potencial narrativo do universo dos jogos Warcraft começa a se tornar mais 

evidente com o lançamento dos dois primeiros livros relacionados à série de jogos, 

ainda em 1996, foram eles: The Day of Dragon, escrito por Richard A. Knaak, e Lord 

of the clans, escrito por Christie Golden. A trama do segundo livro daria origem ao 

adventure game, Warcraft Adventures - Lord of the clans, que acaba por ter o seu 

lançamento cancelado durante o desenvolvimento. Ao fim de 2014 já foram lançados 

cerca de 20 romances sobre o universos, além de diversos contos e revistas em 

quadrinhos.  

Dando seguimento à aposta no potencial da franquia, a Blizzard lança em 

2002 Warcraft III: Reign of Chaos. Warcraft III (Figura 4) retoma a narrativa a partir 

dos acontecimentos de Lord of Clans, em que Thrall, um jovem xamã orc 

escravizado pela Aliança, consegue guiar seu povo na fuga do cativeiro e se torna o 

chefe guerreiro da Horda12. Em Warcraft III, Thrall lidera seu povo, partindo dos 

12 As informações sobre Warcraft III nesta tese são resultados do cruzamento de dados coletados 
pelo autor no próprio jogo (WARCRAFT III, 2002), no site de WoW em  
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Reinos do Leste para o continente de Kalimdor, buscando esquivar-se do ataque da 

legião ardente que assolaria novamente Azeroth, dessa vez com o Flagelo: mortos 

vivos liderados pelo Lich Rei.  O jovem príncipe humano de Lordaeron, o paladino 

Arthas Menethil, se esforça para combater a praga que transforma os súditos do seu 

reino em mortos-vivos, mas acaba cedendo à loucura e ao desespero e acaba se 

aliando ao Lich Rei. A nova Horda de Thrall, então, esquecendo o ódio passado, 

alia-se a humanos e elfos noturnos para livrar Azeroth da Legião Ardente.   

Figura 4: à esquerda, capa do jogo Warcraft III: Reign of Chaos; à direita, 
gráficos do jogo. 

 
Fonte: google imagens 

A expansão Warcraft III: The frozen throne mostra o percurso de Arthas 

Menethil a serviço do flagelo, quando novas forças surgem contra ele: Silvana, uma 

elfa da noite que fora transformada em banshee por Arthas, cria um grupo dissidente 

no Flagelo, Os Renegados; e, Illindan, um elfo corrompido pelos demônios decide o 

enfrentar o antigo paladino que se tornara um cavaleiro da morte. Arthas vence 

Illindan e, por fim, acaba por fundir sua alma com o Lich rei. 

Em 2004, portanto no aniversário de 10 anos da franquia, a Blizzard lança 

World of Wacraft13. O MMORPG da franquia Warcraft apresenta ao jogador um 

mundo no qual a Horda restruturada pelo Xamã Thrall, ocupa a região de Durotar 

nos reinos do leste e convida os Renegados, mortos-vivos dissidentes do Flagelo 

<http://us.battle.net/wow/pt/game/the-story-of-warcraft/chapter4> e 
<http://us.battle.net/wow/pt/game/the-story-of-warcraft/chapter5>  e nos manuais do jogo base 
(FARKAS, 2004) e da sua expansão (FARKAS, 2004a).  

13 Como já foi dito na introdução da tese, as informações sobre World of Warcraft nesta tese são 
resultados de um cruzamento de dados coletados através da observação direta do jogo, da consulta 
a materiais informativos e produtos relacionados ao jogo lançados pela Blizzard e a trabalhos 
teóricos sobre WoW. As informações presentes nesse capítulo podem ser verificadas no site do 
jogo: <http://us.battle.net/wow/pt/game/> e no guia oficial em português do pacote de expansão 
Mists of Pandaria (BRADYGAMES, 2012). 
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que se rebelaram contra o Lich Rei sob o comando de Sylvana Correventos, para se 

juntar ao grupo dos orcs, trolls e taurens.  

Enquanto isso a Aliança é governada por um regente, dado o 

desaparecimento do seu Rei Varian Wrynn. O regente, entretanto, é manipulado 

pela dragonesa negra Onyxia, filha de Asa da Morte, o líder da revoada negra dos 

dragões. Asa da morte, antes conhecido como Neltharion, originalmente era um dos 

cinco dragões que receberam dos Titãs a missão de cuidar de Azeroth. Entretanto, 

Neltharion enlouqueceu sob a influência de Sargeras, assumiu o novo nome e 

decidiu destruir o mundo que devia ajudar a proteger.  Nos patchs que se seguem, 

Horda e Aliança, enfrentam: os planos de Nefarion, outro filho de Asa da Morte, que 

pretende dominar Azeroth (patch 1.6); os sacerdotes do deus sanguinário Hakkar 

que desejam ressucitá-lo (patch 1.7); O deus Antigo C’Thun e seu exército formado 

pela raça dos insetóides qiraji (patch 1.9); Kel’Thuzad (Figura 5), servo do Lich Rei,  

e sua cidade voadora, Naxxramas (patch 1.11). 

Figura 5: Kel'thuzad em Naxxramas. Trecho do trailer feito para o 
patch 1.11 pela Blizzard com gráficos do jogo. 

 
Fonte: Google imagens 

No primeiro pacote de expansão para WoW, Burning Crusade, o portal entre o 

mundo de Azeroth e os fragmentos de Draenor (Terralém) é novamente aberto para 

uma invasão dos demônios da Legião Ardente. Os Draeneis (povo originário de 

Draenor que vivia em conflito com os orcs antes da invasão de Azeroth) entram na 

Aliança e os Elfos Sangrentos (dissidentes dos elfos da noite que não abandonaram 

o uso da magia quando esta começou a corromper seu povo) na Horda. Exércitos da 

horda e da aliança adentram Terralém e se envolvem em uma série de conflitos com 

os tenentes do autoproclamado líder daquele mundo, Íllidan Tempesfúria (Figura 6), 

o mesmo elfo noturno corrompido pelos poderes demoníacos que enfrentou Arthas, 
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antes que este último se tornasse o Lich Rei; Com os tenentes enfraquecidos, um 

grupo de heróis pode invadir Black Temple e matar Illidan (patch 2.10); Em uma 

trama paralela, Zul’Jin senhor da guerra dos Trolls, rebela-se contra a Horda e 

declara guerra a ambas às facções após a invasão de uma cidade sagrada para os 

trolls (2.3); Kael’ Thas Andassol, antigo líder dos Elfos Sangrentos que havia sido 

tenente de Illidan volta às suas terras, mas trai o seu povo tentando utilizar a Fonte 

do Sol nascente, de onde deriva o poder arcano desse grupo de elfos, para invocar 

o poderoso demônio Kil’Jaeden, um importante servo de Sargeras (patch 2.4). 

Figura 6: Illidan Tempesfúria em Blacktemple (Raide do pacote de expansão Burning 
Crusade). O personagem comtempla um um crânio nas mãos numa referência a cena dos 
coveiros de Hamlet. 

 
Fonte: Recorte de tela feito pelo pesquisador durante o jogo 

 

Em Wrath of The Lich King (Figura 7), segundo pacote de expansão de WoW, 

os mortos vivos do Flagelo lançam uma ofensiva sobre os territórios das duas 

facções de Azeroth. Como resposta, a Aliança e a Horda, que estão em guerra entre 

si, enviam forças expedicionárias para Northundria, continente dominado pelo Lich 

Rei. Em Northundria os heróis do jogo, encontram vestígios da obra dos titãs, e, 

dentre estes a cidade de Ulduar, que serve de abrigo ao deus maldoso Yogg-Saron; 

O anão arqueólogo Brann Barbabronze guia uma incursão (Raide) na antiga cidade 

(patch 3.1); A Cruzada Argêntea, um grupo de paladinos, se organiza para acumular 

recursos e identificar campeões de todas as raças e classes para a ofensiva contra o 

Lich Rei (patch 3.2); Com a ajuda das heroínas Jaina Proudmore da Aliança e 

Sylvana Correventos da Horda, um grupo de campeões pode atacar a Coroa de 

Gelo, Refúgio do Lich Rei e finalmente derrota-lo (3.3).  
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Figura 7: Imagem de Cinematic de World of Warcraft: Wrath of the Lich King 

 
Fonte: Google imagens 

 
No pacote de expansão Cataclism, a existência de Azeroth é posta em risco 

pelo dragão Asa da Morte (Figura 8). Asa da Morte, então, deixa o seu Covil no 

âmago de Azeroth depois de milhares de anos sendo preparado pelos seguidores da 

seita do crepúsculo para destruir o mundo. Asa da Morte  provoca um grande 

Cataclismo em Azeroth que dar porder novamente aos deuses antigos. Esses 

deuses, ligados aos elementos materiais, foram vistos pelos titãs que decidiram 

proteger Azeroth como entidades parasitárias. Os titãs, entretanto, não puderam 

matar os antigos deuses elementais, já que a ligação destes últimos com o mundo 

de Azeroth era tamanha que a sua aniquilação completa destruiria todo o planeta. 

Os deuses antigos foram, portanto, banidos da superfície de Azeroth, mas 

preservados numa prisão no centro do mundo. Colateralmente, a tribo dos Zandalari 

resolve reunir todos os Trolls contra as outras raças de Azeroth, mas Vol’Jin o líder 

dos Trolls da Horda se opõe a esse objetivo e reúne heróis para inibir tal iniciativa 

(patch 4.1).  Por conta do temor de uma nova devastação provocada pelo Senhor do 

Fogo Ragnaros,  uma incursão é organizada às Terras do Fogo (patch 4.2); Depois 

de uma série de batalhas contra a seita do crepúsculo, um grupo de heróis liderados 

pelo Xamã Thrall finalmente vence Asa da Morte (patch 4.3); 

Figura 8: Asa da Morte ao fundo, depois de vencer em combate a rainha dragonesa 
Alextrasza, mãe da vida, caída no primeiro plano em sua forma de elfo.  
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Fonte: Recorte de tela feito pelo pesquisador durante o jogo no momento de uma cutscene 
da expansão Cataclysm. 

 

Em Mists of Pandaria, Garrosh Grito infernal, então líder da Horda aproveita o 

período de calmaria após o cataclismo provocado por Asa da Morte para 

empreender ataques violentos à Aliança deflagrando nova Guerra. A utilização de 

uma bomba de mana para a destruição completa da cidade de Theramore, 

governada pela então pacífica diplomata da Aliança, Jaina Proudmore, provoca 

reações contra Garrosh até no interior da Horda. Em meio a um combate entre um 

navio da Aliança e um Zepelin da Horda, as duas facções acabam por encontrar o 

continente perdido de Pandaria. Horda e Aliança enviam um maior efetivo das suas 

forças para Pandaria  (Patch 5.1), a animosidade trazida pelas duas facções para o 

continente de Pandaria despertam os Shas (personificações do medo, da raiva, do 

desespero, da dúvida, do ódio, da violência e do orgulho)  e Garrosh começa a 

procurar artefatos mágicos dos Mogus, povo antigo daquele continente que embora 

enfraquecido no momento atual já tiveram grande poder; Os Mogus, por sua vez, 

tentam se fortalecer restabelecendo uma antiga aliança com os Trolls Zandalari na 

tentativa de ressuscitar seu Rei Trovão, Horda e Aliança investem sobre os Mogus a 

fim de descobrir a fonte do seu poder (Patch 5.2); Garrosh (Figura 9), na sua busca 

insana por poder, escava o vale das flores, lugar sagrado para os pandarens, a 

tensão interna na Horda aumenta, Vol’Jin, líder dos trolls é acusado de traição e se 

inicia um pacto com a Aliança, com o apoio do antigo chefe guerreiro Trall, para 

depor Garrosh (Patch 5.3); Garrosh, corrompido pelo Sha do Orgulho, se torna 

finalmente o último Boss da expansão, combatido por ambas as facções. 

Figura 9: Garrosh Grito Infernal no trailer do patch 5.4. 
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Fonte: youtube.com 

 
Ainda que do ponto de vista do universo ficcional, World of Warcraft, se alinhe 

com a tradição literária da alta fantasia, compartilhando com o livro de Tolkien 

Senhor dos Anéis a ambiência medieval e um grande número de seres fantásticos 

do imaginário celta, além de referências explícitas, o jogo absorve elementos 

estranhos ao gênero. São elementos de outras mitologias (nórdica, cristã e chinesa, 

por exemplo), da cultura pop e da ficção científica, esses conteúdos foram ganhando 

mais corpo dentro do jogo ao longo do lançamento de seus pacotes de expansão; a 

expansão Wrath of the Lich King, por exemplo, acrescenta ao jogo um continente no 

qual prevalece a cultura nórdica e Mists of Pandaria, acrescenta mais um continente 

no jogo, fortemente inspirado na cultura chinesa. Podem ser ainda encontrados no 

jogo referências a fatos históricos do momento contemporâneo (como é o caso da 

destruição de Theramore com uma bomba de mana cujo o efeito gráfico lembra a 

explosão de uma bomba atômica).  

A história completa de Azeroth e sua relação com Draenor se desenrola por 

milhares de anos, sendo desenvolvida em diversas mídias, como os já referidos 

jogos da trilogia, diversos romances, gibis, jogos de tabuleiro e de cartas e o próprio 

World of Warcraft. Fugiria ao escopo desta tese pretender conta-la. Esta pequena 

apresentação do contexto narrativo em torno deste mundo apenas visa familiar o 

leitor deste trabalho com o universo ficcional do jogo a que a tese se referirá 

constantemente. 

 

2.2 Preparativos para entrar no mundo do jogo 
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Ao iniciar o software World of Wacraft, pela primeira vez, o usuário deve 

entrar na sua conta de jogo e escolher o reino no qual deseja jogar (Figura 10). Os 

reinos são cópias do mundo virtual de World of Warcraft, armazenados em 

servidores que agrupam um número limitado de usuários de um país ou grupo de 

países, visto que não é tecnicamente possível que os milhões de jogadores de WoW 

joguem utilizando apenas um único computador onde estaria o software. Ao comprar 

o jogo, os consumidores estão comprando de fato uma licença que lhes dá o direito 

de acessar servidores de uma determinada região. Os servidores acessíveis para 

usuários que compram as licenças vendidas oficialmente no Brasil são os do 

continente americano e os da Oceania. Os servidores da América estão divididos em 

três guias: Estados Unidos, América Latina e Brasil, nas quais se encontram reinos 

que concentram jogadores falantes de inglês, castelhano e português 

respectivamente; já os servidores da Oceania estão organizados em uma única guia. 

Em janeiro de 2015 existem 5 reinos brasileiros em World of Warcraft. Além de 

separar o público por regiões geográficas e idioma, os reinos separam também os 

jogadores que preferem poder atacar e ser atacado por outros jogadores daqueles 

que preferem concentrar sua atenção em combates contra o ambiente gerado pelo 

computador.  

Figura 10: Interface do jogo que possibilita a escolha de reinos. 

 
Fonte: Recorte de tela durante feito pelo jogador durante a execução do 
software WoW  

Tendo escolhido o reino em que vai jogar, o usuário passa a uma interface em 

que podem criar seus personagens ou escolher entrar no mundo com um 

personagem que ele já tenha criado (a partir do momento que o jogador já tiver pelo 

menos um personagem). Quando o jogador decide criar um personagem é 
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encaminhado à interface de criação de personagens (Figura 11) na qual o jogador 

pode escolher o gênero, a raça e a classe do seu personagem jogável.  

Figura 11: Interface de criação de personagens 

 
Fonte: Recorte de tela durante a execução de World of Warcraft feito pelo jogador 

 

É possível escolher a raça de cada personagem entre humanos, orcs, anões, 

mortos-vivos, elfos noturnos, taurens, gnomos, trolls, draneis, elfos sangrentos, 

worgens, goblins e pandarens) e a sua classe entre guerreiro, paladino, caçador, 

ladino, sacerdote, xamã, mago, bruxo, monge, druida e cavaleiro da morte. Há 

algumas vantagens atribuídas a cada raça, mas é a escolha da classe que define de 

modo mais contundente a jogabilidade14, pois é a classe que definirá as habilidades 

que o jogador poderá utilizar. Cada classe, oferece ainda a possibilidade de escolher 

uma especialização primária das suas habilidades no nível 10 e uma especialização 

secundária no nível 30. Essas escolhas definem a função que um personagem 

desempenhará no jogo. Por exemplo, um sacerdote que escolha o “sagrado” como 

especialização poderá curar seus aliados, enquanto aquele que escolher se 

especializar nas “sombras” poderá causar grande dano aos seus inimigos. Algumas 

classes e suas especializações são mais versáteis do que outras. Um druida, por 

exemplo, pode escolher entre as especializações “equilíbrio” ou “feral” para causar 

maior dano, a especialização “guardião”, para se tornar mais resistente, ou a 

especialização em “restauração” para dispor de mais habilidades de cura; outras 

14 O termo jogabilidade se refere as possibilidades de ação oferecidas pelo software para que o 
jogador possa fazer o exercício do possível (GENVO, 2014). Ao dizer que a classe escolhida 
determina aspectos da jogabilidade essa pesquisa está afirmando que a escolha de classes 
determina as ações possíveis pelo jogador, o que modifica a experiência do jogo. Um jogador que 
escolha um guerreiro, atacará seus oponentes de perto usando armas e terá maior resistência ao 
dano, enquanto que um mago atacará seus oponentes à distância e é mais suscetível ao dano, por 
exemplo.  
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classes, como a dos bruxos, tem todas as especializações voltadas apenas para 

uma função, neste caso o dano, o que diferencia tais especializações é o modo 

como o dano é causado. Se o bruxo se especializa em “suplício” causará danos ao 

longo do tempo com suas maldições, caso ele se especialize em “destruição”, 

produzirá altos danos com disparos de magia, que demoram mais que as maldições 

para serem lançadas, e por fim, caso escolha se especializar em “demonologia”, terá 

ajudantes demoníacos mais poderosos do que os das especializações anteriores e 

poderá aumentar o dano que causa e sua resistência se transformando em um 

demônio. 

Depois de ter escolhido a raça, a classe e se deseja criar um personagem 

masculino ou feminino o usuário passa para interface de personalização na qual 

pode escolher características particulares, tais como cor da pelo, estilo de cabelos, e 

acessórios, além de um nome para o personagem em questão, o gênero do 

personagem ainda pode ser alterado nessa interface. Mais detalhes sobre a 

composição dos personagens, as consequências de cada escolha e como este 

formato colabora com a dramaturgia da expansão de WoW, podem ser conferidos 

no capítulo 5 desta tese. 

Com pelo menos um personagem criado é possível escolher a opção “Entrar 

no mundo”. Entrando no mundo, o jogador é então contextualizado a respeito dos 

últimos acontecimentos do universo ficcional do jogo a partir do ponto de vista da 

raça escolhida para jogar. Essa contextualização acontece através da fala de um 

narrador associada a um movimento de câmera que mostra ao jogador a parte do 

mundo na qual ele começará o jogo. O jogo começa em lugares diferentes para 

personagens de raças distintas, a classe dos Cavaleiros da Morte também tem um 

lugar próprio para começar o jogo, que nesse caso, independe da raça escolhida. A 

câmera do jogo termina seu movimento de apresentação do cenário inicial parando 

atrás do personagem jogável. A partir de então o jogador está livre para agir no 

mundo em que se encontra. 
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2.3 As principais atividades em WoW: Exploração do espaço, Combate, e 
Missões 

 

Em WoW o jogador pode desempenhar um grande número de atividades 

entre as quais caminhar, correr, nadar, dançar, falar, gritar, sentar no chão ou em 

bancos e cadeiras, armazenar itens em suas bolsas, colecionar mascotes e 

montarias, montar animais, criaturas míticas e dirigir automóveis, depositar itens em 

cofres de banco, negociar itens com outros jogadores ou com personagens não 

jogáveis, comer uma vasta gama de guloseimas, beber líquidos revigorantes, 

bebidas alcoólicas, ou poções mágicas, utilizar brinquedos, soltar fogos de artifício, 

lutar contra criaturas do mundo e/ou contra outros jogadores, saquear itens das 

criaturas mortas e, em casos especiais, de outros jogadores, desenvolver profissões 

em que pode pescar, buscar por artefatos arqueológicos, coletar plantas, costurar 

roupas, calçados e bolsas de tecido, esfolar animais em busca do seu couro, curtir o 

couro para produzir artigos de vestuário e acessórios, minerar, forjar armas e 

armaduras com metais, lapidar pedras preciosas e fazer jóias, desenvolver poções 

alquímicas, escrever pergaminhos e glifos mágicos, etc.  

Entre todas as atividades possíveis em WoW três tem destaque: a exploração 

do espaço, o combate (contra outros jogadores ou personagens controlados por 

computador) e o cumprimento de missões (quests). Descobrir uma nova área, 

vencer uma luta contra um personagem jogável ou não jogável ou cumprir uma 

missão se destacam entre as outras atividades, pois são estas as principais formas 

de se conseguir experiência para fazer progredir o personagem jogável. A 

experiência (exp ou xp) é no jogo um valor mensurável utilizado para definir o nível 

(level) do personagem. Na vigência do pacote de expansão Mists of Pandaria, um 

personagem em World of Warcraft, inicia o jogo no nível 1 e pode alcançar até o 

nível 90. 

Para começar a explorar o espaço, basta mover o personagem em qualquer 

direção. Ao descobrir áreas novas do mundo do jogo, o personagem receberá 

pontos de experiência e a nova área, será detalhada em seu mapa. WoW (até o 

pacote de expansão Mists of Pandaria) oferece um universo explorável com dois 

mundos Azeroth e Terralém ligados por portais. Azeroth é o planeta onde acontece a 

maior parte da ação do mundo e é dividido em continentes (Reinos do Leste, 
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Kalimdor, Northundria e Pandaria), já Terralém é o nome pelo qual ficaram 

conhecidos os fragmentos do planeta Draenor (de onde vieram os orcs e os 

Draeneis presentes em Azeroth). Esses dois mundos oferecem os mais diversos 

cenários a serem explorados: planícies, florestas, cavernas, cidades das mais 

diversas civilizações, etc. É importante dizer ainda que, à medida que progridem, os 

personagens de WoW passam a ter acesso a meios de transporte que os auxiliam a 

explorar o espaço como montarias e veículos aéreos, terrestres e aquáticos. A 

exploração de todo esse ambiente, pode ser feita de forma livre ou orientada por 

missões que exigem o deslocamento do personagem. Explorar o espaço livremente, 

todavia, fornece uma pequena quantidade de experiência, sobretudo para 

personagens de nível mais alto e não facilita a progressão em níveis do 

personagem. 

Matar outro personagem é uma atividade que oferece uma melhor 

recompensa ao jogador do que a exploração do espaço. Além de obter uma maior 

quantidade de pontos de experiência em relação à atividade anterior, o jogador pode 

ainda saquear itens do personagem morto. Há dois tipos de personagens que 

podem ser atacados, os neutros e os inimigos, segundo nomenclatura adotada no 

guia oficial do jogo em português (BRADYGAMES, 2012). Os personagens neutros 

não atacam o jogador automaticamente, apenas se forem atacados, enquanto que 

os inimigos atacam o jogador assim que este se aproxima.  

Ao passar o mouse sobre um personagem que esteja distante do personagem 

jogável, é possível identificar se este é neutro ou inimigo pela cor em que aparece o 

seu nome sobre sua cabeça. Os primeiros têm os nomes escritos em amarelo 

enquanto os segundos escritos em vermelho. Ao passar o cursor do mouse sobre 

um personagem também é possível identificar se matá-lo é necessário para alguma 

missão que o jogador tenha aceitado fazer.  

As missões se destacam entre as duas outras atividades porque, além de ser 

a atividade entre as três que dá ao personagem jogável mais experiência, ela 

organiza e conduz o jogador na realização das outras duas principais atividades do 

jogo. Embora o jogador possa explorar o espaço e matar outros personagens 

livremente, grande parte das missões vai solicitar ao jogador que ele se desloque de 

um lugar para outro com um fim determinado e/ou que mate ou combata um ou mais 

personagens com algum propósito. As missões acrescentam aos pontos de 
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experiência e itens saqueados que um jogador ganharia explorando o espaço e 

matando personagens por sua própria conta, uma recompensa em mais pontos de 

experiência, dinheiro e itens geralmente úteis ao personagem.  

Não é por acaso que, assim que logo que jogador entra no mundo do jogo, já 

pode ver na frente do seu personagem jogável, um personagem não jogável com 

uma exclamação amarela sobre a cabeça, ou seja, um recrutador de missões 

(Figura 12). Em geral, as missões são oferecidas ao jogador por personagens não 

jogáveis que tenham sobre suas cabeças uma exclamação amarela, mas, em casos 

especiais, uma missão pode ser obtida também através de um objeto com o mesmo 

sinal, ou em murais e painéis que também apresentam a exclamação amarela. Há 

outros tipos menos frequentes de missões como as que surgem ao se descobrir um 

novo território, missões que chegam pelo correio ou por meio de outro tipo de 

mensagem (todas estas sinalizadas com uma exclamação amarela, desde que seja 

uma missão que só possa ser realizada uma única vez por cada jogador). No caso 

das quests que podem ser repetidas diariamente as exclamações são azuis. Quando 

o jogador clica na figura do personagem não jogável que está com a exclamação 

amarela ou azul sobre a cabeça, abre-se uma caixa de diálogo na qual a missão é 

apresentada e a exclamação na cabeça do recrutador de missões é substituída por 

uma interrogação cinza sobre a cabeça do destinatário da missão (Figura 12), que 

pode ser o mesmo personagem ou outro. Caso o jogador não aceite a missão (ou 

depois de aceita-la a abandone), a interrogação cinza desaparecerá e a exclamação 

amarela ou azul voltará a aparecer sobre a cabeça do destinador, indicando que ele 

pode oferecer a missão. 

Figura 12: à esquerda, recrutador de missões com uma exclamação amarela sobre a cabeça; à 
direita, destinatário da missão, o mesmo PNJ, com uma interrogação cinza sobre a cabeça 

 
Fonte: recortes de tela efetuado pelo jogador durante o jogo. 

O texto na caixa de diálogo de cada missão é sempre estruturado da mesma 

maneira. As missões possuem sempre uma imagem do rosto e o nome do PNJ que 
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a oferece no topo da caixa de diálogo, um título, um bloco de texto que explica a 

missão, o objetivo da missão e a recompensa à qual sua realização dá direito. Na 

parte inferior esquerda da caixa de diálogo está o botão através do qual o jogador 

pode aceitar a missão, e no canto superior direito está o botão que permite ao 

jogador fechar a caixa de diálogo sem aceitar a missão. 

 A realização das missões de WoW não é obrigatória. Em alguns casos, como 

as quests iniciais das raças acrescentadas na expansão “Cataclism” (Worgens e 

Goblins) e na expansão “Mists of Pandaria” (Pandarens), as missões são 

compulsórias, já que para deixar a zona inicial do jogo é preciso seguir uma 

sequência de missões mais fechada do que a das outras raças. Mas, em todo caso, 

o jogador pode aceitar ou não cada missão que lhe é apresentada. Se ele a aceita, 

pode cumpri-la, abandoná-la ou mesmo ignorá-la; se ele a abandona ou se ele 

fracassa na sua realização, ele pode falar novamente com PNJ que a oferece e 

aceitar fazê-la uma outra vez; se o jogador executa ação solicitada na missão, ele 

pode confirmar a realização da tarefa com o destinatário da ação. Se o jogador 

confirma que cumpriu a missão, apresentando provas disso, ele receberá uma 

recompensa.  

Como já foi dito, embora a exploração do espaço, os combates e as missões 

sejam as atividades mais valorizadas (em termos de pontuação no jogo), um grande 

número de outras atividades é possível em WoW. Essas atividades vão do 

caminhar, saltar, dançar, chorar, rir, gritar até o desenvolvimento de profissões 

dentro do jogo e podem chegar mesmo a constituir minijogos dentro de WoW. Parte 

dos minijogos de World of Warcraft se alinham com a realidade do jogo integrando-

se a ela, a despeito de, em alguns casos, eles mudarem a aparência dos gráficos e 

a jogabilidade original. Entretanto, há outros jogos, os que ocorrem em eventos 

sazonais, que se colocam para um personagem de World of Warcraft como os jogos 

de uma maneira geral estão para a vida humana. Os eventos sazonais de World of 

Warcraft são eventos festivos que ocorrem periodicamente. Alguns deles, como a 

Feira de Negraluna ou o Festerê de Pesca acontecem mensalmente, outros, como 

Jardinova e Véu de Inverno são correspondentes a eventos no mundo fora de WoW 

e ocorrem uma vez no ano, os dois citados respectivamente nos dias próximos à 

páscoa (e a primavera no hemisfério norte) e ao natal (assim como o inverno do 

hemisfério norte).  
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2.4 Elementos de interface gráfica com o usuário em WoW 

 

Para realizar missões, matar monstros, explorar cenários ou realizar qualquer 

outra atividade possível em WoW, o jogador dispõe de uma série de elementos de 

interface que o auxiliam na realização dos seus objetivos. Nesta subseção serão 

apresentados apenas os principais deles para que o leitor tenha uma noção mais 

precisa do funcionamento do jogo.  

Um minimapa está disponível no canto superior direito da tela. Este elemento 

pode ser utilizado para que o jogador possa explorar o espaço livremente ou 

identificar se está na área em que deve executar as missões que estão em curso, ou 

ainda para localizar PNJ com funções específicas (instrutores de classe, instrutores 

de profissão, comerciantes, ferreiros, donos de estalagem, etc) e recursos para as 

suas profissões (como jazidas de minérios e plantas) que estejam próximos do 

jogador.  

Um mapa mais detalhado do que o anterior oferece uma visão mais ampla 

dos territórios do jogo (Figura 13). Este pode ser acessado com a tecla M do teclado, 

por botão na barra de ferramentas ou através do Registro de missões, que será 

apresentado a seguir. O referido mapa pode ser usado para ver uma região mais 

ampla do jogo, como uma zona, um continente, ou mesmo um dos dois mundos, 

facilitando assim a exploração espacial. Vale lembrar que para uma área aparecer 

com detalhes neste mapa ela já deve ser conhecida pelo jogador, caso contrário, o 

mapa exibirá apenas os seus limites geográficos. Além de auxiliar na exploração 

espacial, o mapa também pode ser utilizado especificamente para auxiliar na 

realização de uma missão. O mapa lista os objetivos das missões e indica a área (ou 

as áreas) onde estão os personagens e itens importantes para a sua realização com 

um círculo numerado. O número em questão corresponde à ordem em que a missão 

está listada no Registro de missões. Tal círculo pode ainda estar envolto por um 

sombreamento azul no mapa a depender de se o elemento que ele está indicando é 

pontual ou se deve ser encontrado dentro de uma área mais ampla. Quando o 

objetivo da missão já estiver cumprido essa indicação é substituída pela indicação 

do local onde está o PNJ destinatário da missão no map sinalizado por um ponto de 

interrogação amarelo.  
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Figura 13: Mapa do jogo. A área na qual a missão deve ser realizada está 
delimitada pelo cor azul em torno do círculo numerado amarelo que representa 
a missão 

 
Fonte: recorte de tela efetuado pelo jogador durante a execução de Wow 

O registro de missões (Figura 14) é uma lista com todas as missões aceitas 

pelo jogador e ainda não finalizadas ou abandonadas. Este elemento de interface 

pode ser acessado também com a tecla L do teclado ou através de um botão 

disponível na barra de ferramentas do jogo, situada na parte inferior da tela. Essa 

ferramenta permite ao jogador ter disponível o texto integral de todas as missões 

que estão em curso, podendo revisar seu texto de contextualização, que oferece 

informações úteis para a realização da missão, como por exemplo, o lugar para o 

qual o jogador deve ir, o seu objetivo e as recompensas que ela oferece. Além disso 

é possível identificar a adequação das missões em relação ao nível do jogador. As 

mais adequadas têm o título grafado na cor amarela, as que serão difíceis de serem 

realizadas por jogadores nesse nível, terão o título em laranja ou vermelho, a 

depender do grau de dificuldade, as que são mais fáceis, em verde, se, ainda que de 

níveis mais baixos, oferecem pontos de experiência ao jogador, ou cinza, se estão 

muito abaixo do nível do jogador e já não oferecem pontos de experiência. Essa 

informação ajuda o jogador a determinar a ordem de realização das missões ou 

mesmo verificar se ainda vale a pena fazê-la ou se deseja abandoná-la. As missões 

são ainda organizadas por localização no espaço, todas as missões aceitas 

simultaneamente numa determinada zona do mapa estão sob o nome desta zona no 

Registro de missões. O registro de missões também exibe MISSÕES que são 
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compartilhadas por todos os personagens de uma mesma conta no jogo, como é o 

caso das quests ligadas a batalhas de mascotes15. Uma versão simplificada do 

registro de missões também pode ser encontrada logo abaixo do minimapa, nessa 

lista, são enumerados apenas os objetivos das missões da zona em que o 

personagem jogável está presente.  

Figura 14: Registro de missões   

  
Fonte: recorte de tela realizado pelo pesquisador durante o jogo  

 

A já mencionada, indicação do nome sobre a cabeça dos personagens que 

podem ser atacados é também um elemento de interface que dá suporte à 

realização das atividades de WoW. Os personagens neutros ou inimigos 

encontrados pelo jogador que não se relacionem com nenhuma missão aceita só 

exibirão seus nomes nos casos seguintes: sendo neutro, seu nome será exibido em 

amarelo apenas se o jogador clicar no personagem; sendo hostil, o nome será visto 

em vermelho se o jogador clicar no personagem ou se aproximar dele. Quando o 

objetivo de uma missão está relacionado a um determinado tipo de personagens ou 

a um personagem específico, seu(s) nome(s) permanece(m) destacado(s) em 

vermelho ou amarelo enquanto o tal objetivo ainda não esteja concluído ou a missão 

não tenha sido abandonada. Quando um jogador passa o cursor do mouse sobre um 

personagem relacionado com o objetivo de uma missão, aparece uma pequena 

janela no canto esquerdo da tela que mostra o nome da missão com a qual o 

15 O pacote de expansão Mists of Pandaria adcionou a possibilidade de se promover batalhas entre 
as mascotes colecionáveis do jogador, seja contra mascotes de personagens não jogáveis ou contra 
mascotes de outro jogador. Vale ressaltar que essas mascotes não são do personagem jogável, 
mas realmente do jogador, na medida em que elas podem ser utilizadas por qualquer personagem 
jogável de uma mesma conta.  
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personagem está relacionado, quantos deles já foram mortos em relação a quantos 

ainda se deve matar (quando o objetivo da missão é simplesmente mata-los) ou 

ainda que itens podem ser saqueados deles depois que eles estiverem mortos, além 

da quantidade necessária desse item em relação à quantidade de itens saqueados 

pelo jogador. Ao matar um personagem ou saquear um item necessário a uma 

missão o software também mostrará em um texto amarelo no centro da tela o quanto 

ainda falta para concluir a missão. Os itens que devem ser coletados do cenário e 

não saqueados de um personagem, também ganham destaque, nesse caso, através 

de pontos luminosos que o destacam no cenário.  

2.5 Comunicação e Interação entre jogadores: canais de comunicação, 
grupos, masmorras, raides e instâncias JxJ 

 

A forma mais básica de interação entre os jogadores é o diálogo. Este pode 

ocorrer, na forma escrita16, através dos canais de bate-papo do jogo, são eles: 

• Geral – cada região ou grande cidade tem um canal geral através 

do qual os jogadores podem se comunicar em larga escala.  

• Comércios – destinado a compra, venda e troca de itens entre 

jogadores que situados em qualquer das grandes cidades de cada 

facção. 

• Defesa local – informa se há ataques da facção oposta ao jogador 

na região onde ele se encontra. 

• Defesa mundial – informa sobre ataques da facção oposta em 

qualquer lugar de Azeroth. 

• Procurando Grupo – Conecta jogadores em todas as regiões de 

uma facção que pretendam formar grupos. 

Por padrão, quando um jogador entra em WoW ele está conectado nos canais 

Geral e Defesa Local, entretanto é possível entrar e sair a qualquer hora de um 

desses canais através de comandos de teclado. Cada jogador também pode criar 

seus próprios canais para se comunicar com quem desejar. É possível também ao 

jogador se comunicar com as pessoas que estão espacialmente próximas do seu 

16 É possível conversar com outros jogadores utilizando recursos de voz 
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personagem utilizando a função dizer, ou gritar para atingir uma área maior ou ainda 

sussurrar para que apenas o jogador a que se destina a mensagem a veja (não há 

limite de distância para os sussurros em WoW). O jogador também dispõe de um 

sistema de expressões vocais e de um sistema de gestos, no qual, através de um 

comando simples de teclado, o personagem fala uma frase entre as que constam no 

jogo ou executa uma ação. 

Também há canais específicos para cada tipo de agrupamento possível em 

World of Warcraft, grupos, grupos de raide e guildas. Tais agrupamentos serão 

abordados nos próximos parágrafos. 

A formalização de agrupamentos em World of Warcraft acontece em vários 

graus de complexidade. O tipo de agrupamento mais simples são os grupos 

(parties), que se instituem a partir de um convite de um jogador a outro(s) que 

pode(m) aceita-lo ou não. Os grupos são a forma mais efêmera de agrupamento em 

World of Warcraft. São normalmente feitos e desfeitos na mesma sessão de jogo 

apenas para agilizar a progressão de níveis enquanto dois ou mais jogadores estão 

na mesma região do cenário cumprindo as mesmas missões. Em geral, as missões 

podem ser compartilhadas entre os membros de um grupo, salvos os casos de 

missões específicas para raças ou classes, ou de haver um pré-requisito que um 

dos jogadores do grupo não tenha cumprido (atingir um determinado nível, realizar 

uma missão anterior, etc.) 

Também se formam grupos com a finalidade específica de se aventurar por 

masmorras (dungeons). Esse termo é utilizado para designar as instâncias nas quais 

um grupo de jogadores lutam contra desafios proporcionados pelo ambiente de jogo, 

tipo de atividade conhecida como jogador versus ambiente (jxa) ou Player vs 

Environment (PvE). Instâncias são cópias de uma zona limitada do cenário a ser 

compartilhada com um grupo de jogadores que poderão agir coletivamente sobre 

ela. Sob o nome genérico de masmorras podem ser encontradas masmorras 

propriamente ditas, cavernas, fortalezas, palácios, monastérios, túmulos e mesmo 

locais a céu aberto do cenário onde se entra para cumprir missões especiais e matar 

adversários mais fortes (elite), a fim de se obter itens mais poderosos que os 

comuns e ganhar pontos de justiça, que são utilizados para comprar itens 

especializados no combate de adversários controlados por computador.  
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Os grupos para masmorras podem ser feitos através de convites entre 

jogadores ou podem ainda ser organizados por um dispositivo do jogo chamado 

localizador de masmorras (dungeon finder) que agrupa cinco jogadores que 

desempenhem as três funções básicas necessárias para se realizar esse tipo de 

desafio. Para se cumprir uma masmorra, o grupo, de modo geral, é composto por: 

um jogador que desempenhe a função de tanque, ou seja, aquele que tenta 

concentrar todo ou a maior parte do dano gerado pelos adversários; três jogadores 

com a função de causar dano ao adversário, mas que, de modo geral, não poderiam 

suportar seus ataques diretamente por muito tempo; e um curador (healer), alguém 

que tenha a função de curar os jogadores feridos de uma forma geral, mas 

principalmente garantir que o tanque consiga suportar todo o dano que ele deve 

receber. 

Similares às masmorras, porém, mais complexas e difíceis de fazer são as 

raides17, que só estão disponíveis para jogadores de níveis mais altos no jogo (no 

mínimo nível 60, que era o nível máximo na ocasião do lançamento de WoW). As 

raides são mais longas que as masmorras comuns, podendo durar horas; tem em 

seu interior adversários mais poderosos, que exigem atualmente de 10 a 25 

jogadores para serem enfrentados18; e exigem comportamento estratégico mais 

elaborado do que as masmorras comuns. Suas missões são mais sofisticadas e 

seus chefes (bosses) costumam ser mais inteligentes que os outros adversários 

controlados por computador, solicitando do grupo um comportamento coordenado 

mais complexo do que simplesmente cumprir as três funções básicas ainda 

necessárias. Portanto, as raides exigem a formalização de agrupamentos maiores e 

mais planejados, os grupos de raide: Esses grupos costumam ser planejados com 

maior antecedência, primeiro para que haja disponibilidade dos jogadores de 

permanecerem conectados por todo o tempo necessário para finalizar o desafio, 

depois, porque é importante que todos tenham as informações necessárias sobre 

como vencer os Bosses. Entretanto, esses grupos também podem ser formados 

através do localizador de masmorras, em uma guia específica que encontra somente 

raides. 

17 O termo raide pode ser traduzido para o português como incursão, mas a Blizzard optou por não 
traduzi-lo na versão brasileira de WoW. 

18 Quando WoW foi lançado existiam raides muito mais complexas que exigiam a participação de até 
40 jogadores. Com o tempo, a Blizzard decidiu investir em jogadores mais casuais, reduzindo a 
dificuldade de desafios desse tipo. 
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Com o pacote de expansão de World of Warcraft, Mists of Pandaria, surgiram 

também os cenários e as instâncias solo. Cenário são instâncias mais simples 

destinadas a serem realizadas por apenas três jogadores. Os cenários são 

localizados através de uma aba específica da janela do localizador de masmorras. 

As instâncias solos, são até então, o ápice de um movimento da Blizzard para 

proporcionar atividades para jogadores mais casuais, afinal a organização de 

jogadores em grupos não é trivial e exige um tempo maior de dedicação por parte do 

jogador. Como o nome sugere, o jogador atravessa sozinho uma instância solo, 

contando com o auxílio, para algumas tarefas de um ou mais personagens não 

jogáveis. As instâncias solo surgiram mais especificamente no patch 5.2, O Rei 

Trovão, o segundo vinculado ao pacote de expansão Mists of Pandaria. Para 

acessar esse tipo de conteúdo, o jogador deve seguir uma sequência específica de 

missões até que um PNJ, ofereça uma instância solo com uma das missões, que 

pode ser aceita ou não, mas que abre partes ainda não exploradas do jogo nas 

quais o jogador encontrará novas missões, e poderá acompanhar com mais detalhes 

a narrativa do jogo. 

Os agrupamentos que podem atingir um maior número de pessoas e que são 

mais duradouros em World of Warcraft são as guildas. Elas são criadas por um 

jogador que se tornará o mestre da guilda (guild master) e convida outros jogadores 

para participar. As guildas não se desfazem quando os jogadores se desconectam 

do jogo e um jogador pode permanecer em uma única guilda ao longo de toda a 

trajetória do seu personagem, ainda que nada o impeça de sair de uma e entrar em 

outra.  As guildas podem ser formadas por convites aleatórios, por pessoas que se 

conhecem fora do jogo ou por jogadores que compartilhem dos mesmos interesses 

no jogo. Há guildas focadas em fazer atividades em que o jogador luta contra os 

adversários controlados por computador, ou seja, atividade jxa; guildas que se 

concentram em atividades de jogador contra jogador (jxj) ou em inglês player vs 

player (PvP), e guildas que estimulam a interpretação de personagens, atividade 

também conhecida por sua nomenclatura em inglês Role-playing (RP) 19. Nas 

guildas é possível se organizar grupos menores, seja para desempenhar as 

atividades mais cotidianas, seja para fazer uma instância ou raide ou ainda uma 

atividade jxj. 
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Os jogadores ainda podem interagir entre si em combates entre personagens 

de facções opostas, duelos entre personagens de uma mesma facção e combate 

entre grupos de facções opostas ou da mesma facção.  

Como já foi dito, os jogadores de World of Warcraft estão necessariamente 

divididos em duas facções devido aos acordos e desavenças entre as principais 

raças do mundo ficcional de Azeroth. Apesar da guerra no campo ficcional, os 

jogadores podem escolher entrar em um reino (servidor) que permita o confronto de 

jogadores em qualquer área do cenário ou não. Em um reino normal20 (pve realm), a 

atividade principal é o confronto contra os adversários controlados por computador e 

o combate entre jogadores é restrito a áreas destinadas a esse fim ou a casos em 

que o jogador selecionar a opção ativar jxj e encontrar um jogador da facção oposta 

que tenha também ativado esta função. Jogadores da facção oposta com a função 

jxj ativada tem o seu nome visualizado em vermelho, da mesma forma que os 

inimigos controlados por computador, enquanto jogadores de qualquer facção que 

estejam com esta função desativada tem seus nomes exibidos em azul. Os aliados 

com JxJ ativo tem seus nomes visualizados em verde, da mesma forma que os 

personagens não jogáveis (PNJ) aliados.  

Em um reino jxj, um jogador pode atacar qualquer personagem da outra 

facção que encontre durante o jogo, independente da função jxj estar ativada ou 

não. Ativar ou desativar a função jxj em um reino jxj, apenas indica uma 

predisposição para combates entre jogadores, mas não impede que outro jogador 

ataque. Há áreas de exceção, chamadas santuários, nas quais o combate entre as 

facções é proibido, e também cidades neutras nas quais é possível atacar outro 

jogador, mas nas quais os guardas locais (controlados por computador) punem o 

combatente com a morte. A vitória em um combate entre jogadores concede pontos 

de honra ao jogador, que servem como moeda para equipamentos especializados 

em jxj. 

Tanto em reinos jxj como em reinos normais, existem instâncias específicas 

para a atividade jxj. São elas: os campos de batalha (CB) ou em inglês Battle 

Ground (BG), os campos de batalha ranqueados (RCB), conhecidos também por 

20 Estão disponíveis na versão brasileira do jogo reinos nomais, que nos Estados Unidos, são 
chamados de pve realms e reinos jxj (pvp realms). No Brasil não existem reinos de interpretação de 
personagens (rp realms) disponíveis para outros países. 

Tese versão para entrega.pdf   53 28/05/2015   14:43:48



Ranking Battle Ground (RBG), as arenas e os jogos de guerra (War Games). Os 

campos de batalha são instâncias estruturadas para um tipo de atividade jxj na qual 

dois grupos de 10 a 15 jogadores se enfrentam enquanto disputam um jogo com 

regras específicas. No jogo até o pacote de expansão Mists of Pandaria há 10 

campos de batalha em World of Warcraft. Em alguns deles, os jogadores competem 

pelo controle de recursos do cenário, tais como minas, fazendas, ferrarias, torres; 

em outros, cada facção deve roubar ou manter o controle sobre artefatos simbólicos, 

tais como bandeiras e gemas preciosas; há ainda alguns nos quais deve-se tomar 

a(s) base(s) inimiga. Os primeiros campos de batalha ficam disponíveis para o 

jogador quando o seu personagem alcança o nível 10 e com o progresso em níveis 

do personagem outros CB podem ser acessados.   Para entrar em um campo de 

batalha é necessário utilizar um sistema semelhante ao localizador de masmorras 

que busca atividades jxj e agrupa automaticamente o jogador. O jogador ganha 

honra adicional se entrar na fila para um campo de batalha aleatório em vez de 

escolher um específico. A equipe vencedora ganha um bônus de honra maior, mas a 

equipe perdedora também ganha alguns pontos. Além disso, cada jogador ganha a 

honra referente às mortes dos jogadores adversários das quais participou. 

Os campos de batalha ranqueados diferem dos campos de batalha por 

apenas permitirem a entrada de grupos fechados de 10 jogadores e criarem um 

ranking entre as equipes participantes. Nesses casos, é comum que cada grupo 

jogue de forma mais articulada, desenvolva estratégias e utilizem bate-papo com voz 

para se organizarem melhor. Além dos pontos de honra gerados pelas mortes dos 

adversários, as equipes vencedoras dos CBR ganham pontos de dominação, 

utilizadas para adquirir equipamentos de batalha especializados em jxj melhores que 

os de honra. 

As arenas como os CBR também oferecem pontos de dominação. Entretanto, 

esse tipo de desafio é completamente distinto dos anteriores. São intâncias que 

representam espaços fechados tais como arenas de gladiadores onde acontecem 

combates diretos entre grupos de 2, 3 ou 5 jogadores. Vence o grupo que matar 

todos os membros do grupo adversário. Os jogadores que morrerem não podem 

ressuscitar até o fim da partida de arena. 

Os jogos de guerra são uma forma de estabelecer desafios entre grupos 

similares independente do seu vínculo com uma facção. Ou seja, é possível que dois 
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grupos de uma mesma facção ou até da mesma guilda se desafiem em um campo 

de batalha ou em uma arena, que podem ser escolhidos por um acordo entre os 

jogadores ou através do sistema do jogo. Essa modalidade de atividade jxj não 

oferece recompensas além daquelas que são intrínsecas a qualquer vitória em jogo, 

como status social, orgulho e sensação de poder. 

Há ainda uma modalidade mais simples de combate jxj que também não 

oferece recompensas extrínsecas ao jogador: o duelo. Essa modalidade acontece 

entre personagens de uma mesma facção e pode ser exercida como uma forma de 

treinamento das habilidades dos jogadores para atividades jxj entre as facções ou 

ainda como uma forma de competição entre jogadores que controlam personagens 

aliados. 

O presente capítulo pretendeu apresentar World of Warcraft, ou pelo menos, 

suas principais características e as principais atividades que podem ser 

desempenhadas através deste software. Para tanto, este capítulo expôs, em linhas 

gerais, a narrativa de WoW no contexto da franquia Warcraft; explicou as ações que 

o jogador deve desempenhar antes de entrar propriamente no mundo do jogo; 

abordou as três atividades que o sistema de regras do jogo mais incentiva, através 

de sistemas de pontuação e de progressão em níveis; descreveu os principais 

elementos de interface do jogo; e tratou das formas de comunicação e interação 

entre jogadores. O conjunto de atividades possíveis de serem realizadas e 

características do software estudado é muito maior do que aqui foi descrito. Esta 

breve apresentação de WoW não tem portanto o propósito de descrever o software 

exaustivamente, mas de fornecer ao leitor material necessário para compreender os 

capítulos que se seguem. Ainda assim, em alguns pontos da análise será necessário 

descrever partes específicas do jogo.  
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3 WORLD OF WARCRAFT: MUITO MAIS DO QUE UM JOGO 

 

World of Warcraft é apresentado pela Blizzard, sua empresa desenvolvedora, 

primeiramente como um RPG online massivo, ou seja, um Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Game (MMORPG), e, além disso, é reconhecido como tal pelos 

jogadores, pela academia e pela crítica especializada. Sendo assim, é importante 

que uma análise dramatúrgica desse objeto discuta sobre a pertinência de 

apresenta-lo como um jogo desse gênero.  

Para melhor compreender WoW dentro do universo conceitual dos jogos, este 

capítulo está dividido em três partes. A primeira define WoW como um videogame e 

o analisa diante das tipologias desses jogos que se atualizam numa tela. A segunda, 

analisa o software estudado diante de diferentes noções de Jogo, para, enfim, na 

terceira, concluir que, embora WoW apresente um vasto espectro de atividades 

lúdicas, ele extrapola o universo do jogo e assim demanda referenciais teóricos mais 

amplos para ser analisado. Ao longo de cada uma das três partes, verifica-se o 

impacto das teorias adotadas sobre a perspectiva da análise da dramaturgia em 

constante expansão de World of Warcraft. 

 

3.1 World of Warcraft entre os videogames e suas tipologias 

 

A acepção de videogame aqui apresentada considera primeiramente o 

trabalho de Wolf (2008) que defende que, para se definir video game21 é preciso 

levar em conta as duas palavras que formam o termo. Sendo assim, em primeira 

instância, os videogames seriam jogos (games) cuja interatividade se dá na tela 

através da tecnologia do vídeo. 

O termo game se refere a um subconjunto do que pode ser entendido como 

jogo em um sentido mais lato (tudo aquilo que cujo verbo de ação correspondente é 

21 Em inglês é possível escrever videogame ou video game Wolf (2008, p.3) defende o uso do termo 
com as duas palavras separadas por evidenciar o seu caráter de jogo numa construção análoga às 
expressões “board games” e “card games” enquanto videogame, que de modo similar a termos 
como videoclipe e videtape estão mais associados à tecnologia do video. Embora a presente tese 
esteja de acordo com Wolf, em se tratando da língua inglesa, os novos dicionários de português 
incorporam o termo videogame enquanto a expressão video game não consta na língua portuguesa. 
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to play)22. Games são aqueles jogos que se estruturam a partir de um conflito e nos 

quais se pode obter um resultado mensurável que pode ser usado para definir vitória 

ou derrota. Por ora, para delimitar o que se entende por videogames, essa breve 

definição dos games serve ao propósito da discussão aqui apresentada, entretanto, 

a noção de jogo será aprofundada nas seções seguintes.  

 Vale ressaltar também que a palavra vídeo, em seu sentido mais estrito, 

designa apenas a tecnologia de geração de imagens a partir de um Cathode Ray 

Tube (CRT), o tubo de imagem utilizado nos aparelhos televisores ou monitores para 

computadores mais antigos. Especificamente aqueles que utilizam o padrão raster 

(imagens com área preenchida, em oposição ao aramado dos gráficos vetoriais). O 

termo videogame, entretanto, abarcou jogos que utilizam outras tecnologias de 

produção de imagem em uma tela (Wolf, 2008, p.5). Tais tecnologias são diferentes 

daquela que a palavra vídeo designou originalmente, seja por produzirem gráficos 

vetoriais, seja por não possuírem um tubo de imagem como é o caso das telas LCD 

ou LED. Considerando que tanto a indústria quanto a crítica especializada e 

trabalhos acadêmicos adotam o termo vídeo em seu sentido lato, quando este 

compõe a expressão videogame, esta tese não fará diferente. Os videogames 

seriam então, jogos (games) com os quais o jogador interage a partir de uma tela.  

Uma primeira tipologia dos videogames se estabelece a partir das plataformas 

a que estes estão associados. As plataformas são os equipamentos tecnológicos 

nos quais o sistema do jogo é implementado. Quanto às plataformas, os videogames 

podem ser classificados como: 

• Computer games – jogos produzidos para serem utilizados em 

computadores pessoais.  

• Arcade games – jogos produzidos para aparelhos especializados 

de uso comercial em videogames, chamados arcades.  

• Console games – jogos destinados aos aparelhos domésticos 

especializados conhecidos como consoles  

22 Os termos play e game podem ambos serem traduzidos como jogo em português. Play, entretanto, 
é mais abrangente, e inclui atividades lúdicas menos estruturadas, interpretação de personagens, 
brincadeiras, o ato de tocar música, enquanto Game se refere especificamente ao sentido mais 
estrito da palavra jogo, uma atividade estruturada com mensuração de valores dos resultados. A 
distinção entre esses dois termos será mais propriamente abordada em uma seção seguinte. 
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• Hand held games ou mobile games – jogos utilizados em 

aparelhos portáteis, seja eles especializados, como consoles 

portáteis (hand held consoles), ou não, como é o caso dos 

aparelhos móveis que mais recentemente tornaram-se plataformas 

de jogos, como celulares e tablets. 

• Online games: quaisquer jogos que usem como plataforma a 

internet. Embora os jogos online sejam jogados utilizando consoles 

domésticos, computadores pessoais ou ainda aparelhos portáteis, 

eles demandam uma tecnologia específica e por isso são 

considerados à parte quando se fala de plataformas de jogos 

eletrônicos (NOVAK, 2012). Sendo assim, os jogos online figuram 

de modo independente, numa classificação de jogos eletrônicos que 

se baseia na distinção das plataformas.  

Outra forma de classificar os videogames é distinguindo-os segundo o modo 

de jogo correlato à quantidade de jogadores que podem jogá-los simultaneamente 

numa mesma partida. É útil ressaltar que, alguns jogos podem ter a opção de serem 

executados em mais de um dos modos de jogo abaixo apresentados, enquanto 

outros disponibilizam para o jogador apenas um desses modos de jogo:  

• Single player – modo de jogo destinado a apenas um usuário por 

vez 

• Multiplayer – modo de jogo em que mais de um usuário joga por 

vez cooperando uns com os outros ou competindo entre si. O 

modo de jogo multiplayer pode ser subdividido em: 

o Local Multiplayer23 – jogos que permitem que mais de um 

jogador jogue simultaneamente, utilizando cada um o seu 

dispositivo de entrada (input devices), tais como joystiks, 

23 Novak distingue os local Multiplayer games dos two player games, a fim de distinguir os jogos 
multiplayer mais atuais que utilizam dispositivos de entrada separados do próprio console, dos 
antigos jogos para duas pessoas que utilizavam controladores imbutidos nos aparelhos e eram mais 
comuns por conta da dificuldade de se produzir desafios single player controlados por computador.  
No presente trabalho, essa distinção não se faz necessária, pois o aspecto que está sendo 
abordado é prioritariamente a quantidade de jogadores que acessam simultaneamente o jogo. 
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joypads24, guitarras, ou pistas de dança, ligado ou embutido 

no mesmo console, computador pessoal ou arcade. 

o Lan Based Multiplayer – jogos com múltiplos jogadores 

conectados através de uma rede interna de computadores 

o Online Multiplayer – jogos que permitem que múltiplos 

jogadores se conectem a um mesmo jogo através da 

internet.  

Considerando as duas tipologias de jogos eletrônicos apresentadas, os jogos 

do tipo Massively Multiplayer Online, como WoW são, portanto, uma subcategoria de 

jogos que: segundo a classificação que leva em conta as plataformas, são jogos 

online; e, entre as categorias que dizem respeito ao número de jogadores são online 

multiplayer games de um tipo específico que permite a conexão de um número 

massivo de usuários. Mais precisamente MMO são videogames, produzidos para 

computador ou para consoles que podem ser jogados simultaneamente por 

centenas, milhares ou até milhões de pessoas através da internet.  

Entre os MMO existem jogos com características muito diversas, a depender 

do gênero a que pertençam, a exemplo dos Massively Multiplayer First Person 

Shooter (MMOFPS), Massively Multiplayer Real Time Strategie (MMORTS) e os 

Massively Multiplayer Role-Playing Games MMORPG, entre os quais está World of 

Warcraft. Para compreender as diferenças entre estes tipos de MMO, é importante 

conhecer os gêneros nos jogos eletrônicos.  

Tanto a indústria quanto a crítica especializada servem-se do sistema de 

classificação dos jogos eletrônicos em gêneros. Tal tipologia é uma importante 

ferramenta de comunicação dos desenvolvedores com o seu público. 

Diferentemente do cinema, do teatro ou da literatura, por exemplo, os jogos 

eletrônicos não têm seus gêneros definidos pelas características narrativas (sejam 

relativas aos temas ou ao modo mimetizar), mas principalmente pela experiência de 

jogo. Esta classificação facilita o entendimento de que tipo de experiência cada jogo 

pretende proporcionar e auxilia o jogador a escolher pelos jogos que mais lhe 

interessam. Já no processo de criação, conhecer os principais gêneros é importante 

24 Joysticks são controles de videogames nos quais há uma haste vertical que se assemelha a um 
manche, enquanto os joypads são controles nos quais os botões estão dispostos mais 
horizontalemente. 
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como forma de apreender abstratamente possibilidades de gameplay já conhecidas 

pelo mercado e escolher utilizá-las da forma mais comum, recompô-las ou tentar 

criar experiências que ainda não estão catalogadas. 

Os critérios dessas abstrações não são tão precisos de forma que se possa 

encaixar os jogos sem hesitação em uma delas, nem tão rígidos que não permitam 

subversões e hibridismos. Não há exatamente um consenso sobre quantos ou quais 

seriam os gêneros dos jogos eletrônicos e seus subgêneros, de forma que existem 

classificações divergentes. A partir do cruzamento de dados levantados nos 

referenciais teóricos consultados (Alves, 2005; Crawford, 1982; Novak 2012; Wolf, 

2008), segue-se uma lista não exaustiva de gêneros nos videogames25:  

• Ação (action games, skill-and-action games ou arcade games): a 

experiência de jogo nesse gênero é centrada na capacidade do jogador reagir 

a estímulos rapidamente fazendo uso da coordenação-olho-mão. Privilegia as 

decisões rápidas e os reflexos mais que a capacidade de refletir (Novak, 

2012). Este gênero é também conhecido por Arcade, por sua afinidade com a 

plataforma homônima na qual é predominante, ainda que seja bastante 

comum em outras plataformas, sobretudo nos consoles. Crawford (1983) 

chama a atenção para o melhor desempenho do gênero com os joysticks e 

paddles em relação aos teclados, entretanto isso não impediu que o gênero 

tenha se expandido também para os computadores pessoais. Os jogos de 

ação incluem como subgêneros: os Jogos de plataforma como Donkey Kong,  

Super Mario Bros., Sonic the hedgehog, Crash Bandicoot;  os Jogos de luta 

como Mortal Kombat, Street Fighter, Teken; os  jogos de tiro como Asteroids, 

Bersek, Doom,  007 Golden eye; e, jogos de corrida como Enduro, Gran 

turismo, Need for speed, Mario Kart. 

• Puzzle: Gênero cuja experiência de jogo é focada na resolução de problemas 

tipo quebra-cabeça. Os puzzles, enquanto gênero, são predominantemente 

relacionados a um contexto abstrato e neles normalmente não se controla um 

25 A classificação dos videogames em gênero é um assunto bastante explorado dentro dos game 
studies. Para este trabalho, ela importa apenas na medida ajuda a compreender World of Wacraft e 
consequentemente sua dramaturgia. Todavia, como a presente pesquisa acontece em um Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas, meio acadêmico para o qual esta classificação é menos 
familiar, é importante ao menos introduzi-la. Subgêneros serão apenas mencionados, com exceção 
dos subgêneros dos jogos de estratégia, já que os jogos da trilogia Warcraft fazem parte dessa 
categoria.  
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personagem que se atualize sobre a tela. Novak (2012, p.74) chama a 

atenção para a afinidade desse gênero com as plataformas portáteis como 

celulares, tablets e handheld consoles. Exemplos: Tetris, Bejewels, 

Bookworm. 

• Adventure: o gênero adotou o nome e características do primeiro jogo dessa 

categoria, um jogo baseado em texto conhecido também como Colossal cave 

(ou ainda Colossal Cave Adventure) que foi desenvolvido em 1973 por Will 

Crowther. Seu protagonista podia carregar apenas um objeto para resolver 

enigmas e vencer monstros num contexto de exploração de cavernas. O jogo 

de Crowther serviu de inspiração para inúmeros jogos de computador 

baseados em texto e para um segundo jogo chamado Adventure 

desenvolvido para Atari 2600 em 1978 que trazia uma experiência similar 

para a interação com gráficos em duas dimensões. Para Novak (2012), uma 

característica importante do gênero é a ilusão de liberdade de escolha.  Ainda 

segundo a autora, o jogo de Crowther foi precursor dessa característica no 

universo dos videogames. Os Adventure games, ao contrário dos jogos de 

ação, valorizam mais a reflexão do que a resposta rápida a estímulos visuais, 

podendo envolver labirintos, decodificação de mensagens, solução de 

puzzles e enigmas. Também são caraterísticas comuns dos Adventures a 

exploração do ambiente de jogo, a presença de objetos colecionáveis e os 

combates em turnos (NOVAK, 2012).  

• Jogos de sorte: Entre os gêneros propostos por Novak (2012) está o Casino 

que abarca adaptações de jogos como roleta, poker, black-jack e máquinas 

caça-níqueis para o meio digital. O presente trabalho utiliza uma terminologia 

mais ampla do que a de Novak (2012), a fim de manter a categoria 

desvinculada do universo das apostas monetárias já que existem jogos desse 

tipo que não estão ligados a esse universo, os jogos de pedra papel e tesoura 

por exemplo. Já Crawford (1982) propõe um gênero de jogos de sorte 

(Chance), como um subgênero dos jogos de estratégia, que inclui alguns dos 

mesmos jogos classificados por Novak (2012) como jogos de Casino. Ainda 

que a presente tese classifique os jogos de sorte em um gênero autônomo, o 

fato de Crawford os ter subjugado aos jogos de estratégia revela a existência 
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neles de padrões matemáticos e a possibilidade de jogá-los tentando 

identificar esses padrões.  

• Simulações: Jogos que pretendem se assemelhar de modo fiel a um 

referente no mundo fora do jogo tentando reproduzir inclusive as suas regras. 

Esses jogos vão desde simuladores de esportes, virtual pets e simuladores de 

gerenciamento até simuladores de máquinas tais como  veículos (carros, 

aviões tanques de guerra e navios) e equipamentos industriais de alto risco 

com fins de treinamento.  

• Jogos de estratégia: Enquanto Novak (2012) inclui nesse gênero jogos em 

que se deve gerenciar uma quantidade de recursos limitada a fim de atingir 

uma meta específica, Wolf (2008) classifica nesse gênero qualquer jogo em 

que se valorize mais o pensamento estratégico do que ações rápidas. A 

definição de Wolf (2008) é mais abrangente e inclui adaptações de jogos de 

cartas ou tabuleiros em que a estratégia é o centro da experiência de jogo. Já 

Novak (2012) reconhece os jogos de tabuleiro como o xadrez como 

percussores dos jogos que ela classifica nesse gênero – jogos geralmente 

ligados ao contexto militar em que é preciso gerenciar recursos humanos, 

alimentos, materiais de construção e dinheiro em uma disputa com um 

adversário humano ou controlado por computador. O presente trabalho adota 

a abrangência do gênero de Wolf, agregando, entretanto, as duas 

subcategorias apresentadas por Novak (2012), que podem ser aqui 

entendidas de forma alargada para caber outros jogos centrados no 

pensamento estratégico, fora do contexto militar. 

o  Turn-Based Strategy (jogos de estratégia em turnos) – Novak 

(2012) inclui nessa categoria os jogos de estratégia e administração de 

recursos em contexto militar baseados em turnos, mais comuns no 

início da década de 1990. Aqui, acrescenta-se a estes, as adaptações 

de jogos de cartas e de tabuleiros que Wolf (2008) inclui no gênero de 

estratégia, pois estes são também baseados em turnos. Em todos os 

casos, a presença dos turnos estimula que o jogador tome seu tempo 

para pensar e tomar decisões estrategicamente.  Exemplos: jogos de 

damas, xadrez, War on line, Monopoly. 
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o Real time strategy (Jogos de estratégia em tempo real) – Diferem do 

subgênero anterior pela inexistência de turnos. As decisões 

estratégicas são tomadas simultaneamente pelos jogadores, 

acrescentando a necessidade de decidir rapidamente, pois o mundo do 

jogo não para de se mover. São conhecidos popularmente como RTS. 

Ainda que os jogos conhecidos por esta sigla tenham sua experiência 

focada no gerenciamento de recursos em contextos bélicos, nada 

impede que sejam criados jogos que utilizem o pensamento estratégico 

em tempo real em outros contextos e com outros fins que não vencer 

um adversário na guerra.   Exemplos: Age of Empires, Warcraft, 

Starcraft 

• Role-Playing-Games (RPG): São inspirados nos jogos de interpretações de 

personagens fora do mundo digital conhecidos pelo mesmo nome. Entretanto, 

a sua versão digital restringe bastante a possibilidade de interpretação de 

personagens. A caracterização de tal gênero dos videogames está 

relacionada diretamente com a evolução em jogo de um personagem ou um 

grupo que adquire experiência explorando ambientes, matando monstros e 

concluindo missões para progredir em níveis e assim aprender novas 

habilidades que o ajudarão nas próximas missões e combates. Exemplos: 

Final Fantasy,  Diablo, Dragon Quest. 

Os Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG), jogos entre 

os quais se encontra World of Warcraft, são uma variação do gênero RPG, na qual o 

modo de jogo permite a conexão de um número massivo de usuários. Como nos 

RPG, enquanto gênero de videogames, as principais atividades em um MMORPG 

são explorar o espaço, matar monstros e cumprir missões (quests), sendo que estas 

atividades proporcionam o ganho de pontos de experiência que são determinantes 

para a progressão em níveis do personagem26. A progressão em níveis condiciona a 

disponibilidade das habilidades de um personagem, o poder destas, a capacidade 

para carregar armas, roupas ou armaduras específicas e, consequentemente, fazer 

o personagem jogável progredir é pré-requisito para acessar determinadas missões 

e zonas do cenário onde há monstros mais poderosos. O estímulo para que o 

26 Já foi dito no primeiro capítulo que explorar o espaço, matar monstros e cumprir missões são 
exatamente as principais atividades de WoW. 
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personagem jogável progrida em níveis induz ao jogador a fazer as tarefas que lhe 

dão mais pontos de experiência, como já foi visto no capítulo 2. Do ponto de vista 

dramatúrgico matar monstros e, sobretudo, cumprir missões, como será visto no 

Capítulo 5, aproxima o jogador de uma narrativa dramática mais estruturada e que, 

embora seja altamente episódica, também produz uma certa tensão ascendente, na 

medida em que os desafios são postos como cada vez maiores e dependem de 

cada vez mais recursos. 

Uma série de características de World of Warcraft são compartilhadas por 

muitos outros MMORPG (Legue of Legends, Everquest, Tíbia, Ultima online). E 

muitas de tais características já se faziam presentes nos Multi-User Dungeon (MUD), 

sistemas com múltiplos usuários totalmente baseados em textos, que antecederam 

os MMORPG. Para Mortensen (2006), MMORPG ocupam hoje exatamente os 

mesmos nichos de público e função social dos MUD e estes dois gêneros 

compartilham tanto a estrutura de jogo baseada em missões e na busca pelo 

desenvolvimento de um personagem quanto o tipo de contexto ficcional. Aarseth 

(2008) chega a dizer que além dos gráficos, muito pouco evoluiu dos MUD para os 

MMORPG nos últimos trinta anos.  

Excetuando-se o caráter multiusuário, muito do que pode ser visto nos 

MMORPG atuais também já estava presente em alguns videogames do gênero RPG 

que não dispõem de um modo massivo de multiplayer (Ultima, Heroes of Might and 

Magic, Dragon Quest) e tem origem nos jogos de interpretação de personagens não 

digitais, sobretudo nos RPG de mesa.  Estas características se originam 

especialmente no jogo Dungeons and Dragons (D&D). 

A partir de D&D, o termo dungeon (masmorra) passou a ser utilizado de forma 

generalizada para designar um tipo de espaço dentro do jogo que concentra os 

combates em um sistema baseado em porta, tesouro e monstro. Esse sistema, no 

qual a ação se segmenta a partir de espaço fechados nos quais há desafios 

seguidos de recompensas quando vencidos, foi também amplamente adotado pelos 

videogames do gênero RPG, inclusive por aqueles de múltiplos usuários online. 

Como já foi visto no capítulo 1, WoW também adota o sistema baseado em porta, 

tesouro e monstro nas suas masmorras e raides, ou seja, espaços limitados nos 

quais um grupo de jogadores entra para enfrentar inimigos e ganhar recompensas 

no caso de ser bem sucedido. Dungeons and Dragons também é o primeiro RPG no 
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qual está presente um sistema de progressão em níveis a partir do acúmulo de 

pontos de experiência, característica principal dos RPG digital como já mencionado 

na descrição do gênero. É ainda D&D que passa a estruturar a ação do jogo a partir 

de quests, ou missões, que segundo Caïra (2005), funcionam como pretexto para o 

encadeamento dos combates. As missões funcionam também como unidades da 

ação em World of Warcraft e serão analisadas dramaturgicamente no Capítulo 5 que 

trata da ação dramática em WoW. 

D&D dominou o mercado editorial dos RPG até 1990 e com ele, o gênero de 

Fantasia Medieval (ou Alta Fantasia), do qual Tolkien é autor pioneiro e ainda hoje o 

mais expressivo. Segundo Caïra (2005), por influência do sucesso de D&D, uma 

grande profusão de RPG desse gênero foram lançados com diferentes abordagens: 

jogos paródicos como Tunnels and Trolls, adaptações de livros importantes do 

gênero como Lord of Rings de Tolkien, jogos que estavam ancorados em múltiplos 

eventos históricos e mitologias como a série francesa de RPG Légendes, jogos 

completamente centrados na magia como Ars Magica e jogos nos quais o jogador 

não tinha acesso a poderes mágicos como Nigthprowler e mesmo jogos que tinham 

seus universos ficcionais na antiguidade como RuneQuest ou na Renascença 

como Warhammer, mas que mantinham os paradigmas do gênero citado. Ainda hoje 

nos RPG, sejam eles de mesa ou digitais, a Fantasia medieval é o gênero mais 

presente, e, não é por acaso que, WoW, o maior dos MMORPG, apoia sua narrativa 

nesse gênero.  

Se os RPG digitais tomam como referência D&D, este é, por sua vez, 

segundo Bonenfant (2010), fortemente inspirado em jogos de guerra (war games). 

Segundo Caïra (2005) o surgimento dos RPG no início da década de 1970 está 

ligado ao fato de alguns autores de jogos de guerra terem começado a produzir 

jogos de simulação tática em lugar de jogos de simulação estratégica, sobretudo 

reduzindo o efetivo de personagens sobre o controle dos jogadores. Os primeiros 

jogos de guerra simulavam batalhas entre exércitos, posteriormente alguns deles 

passaram a simular confrontos entre esquadrões e nos RPG cada jogador é 

responsável pela ação de apenas um personagem. À medida em que se reduziu o 

número de personagens, esses ganharam mais liberdade e possibilidades de ação, 

tendendo também à uma composição mais individualizada. As figurinhas que 

representavam grupos com funções estratégicas dentro de um exército nos jogos de 
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guerra se tornaram mais escassas, sendo que cada jogador jogava apenas com 

uma delas, que em contrapartida tinha mais informações que as anteriores e 

passaram a ser conhecidas como fichas de personagens 

Os jogos de guerra, segundo Caïra (2005), surgiram no século XVIII, no 

ambiente militar europeu, mas o primeiro jogo de guerra comercial, Tatics, criado por 

Charles S. Roberts só foi lançado em 1953. Com o sucesso atingido na década de 

1960 e a grande proliferação de títulos desse gênero de jogo de tabuleiro, 

começaram a surgir além dos jogos baseados em eventos históricos, jogos 

que adotavam seus próprios universos ficcionais. Tendo surgido na década de 1970, 

o primeiro jogo de guerra espacial, Star Force e o primeiro jogo a simular batalhas 

medievais, Chaimail. Este último concebido por Gary Gigax, fundador da Tatical 

Studies Rules (TSR), mesma empresa que produziria em 1974 o mais popular 

entre os RPG, Dungeons and Dragons, desenvolvido por Gigax em parceria 

com Dave Megary.  

A equipe da TSR, segundo Caïra, desenvolveu gradualmente um sistema que 

permite componentes de aleatoriedade. Sistema este regulado por um árbitro que 

fica responsável pelos cálculos que definem se uma ação proposta por um jogador é 

bem sucedida ou não e que possibilita que os conhecimentos dos jogadores seja 

assimétrico. A partir de Dungeons and Dragons, esse árbitro passou a ser conhecido 

como Dungeon Master. 

Dos jogos de simulação militar, World of Warcraft, como outros MMORPG, 

herdou através de D&D, de outros RPG digitais ou não, o sistema de pontuação em 

combate. Nos jogos de mesa os combates acontecem através da mediação de um 

mestre de jogo, que anota as informações em papéis, fazendo os cálculos do poder 

da habilidade escolhida para ser utilizada por cada jogador, considerando a 

capacidade de resistência do oponente e o acaso através de dados. Em World of 

Warcraf, um sistema de pontuação semelhante é utilizado, mas os cálculos são 

realizados pelo computador. 

Ainda que o MMORPG tenha muito em comum com os gêneros que o 

precedem, o modo de jogo com um número massivo de jogadores proporciona uma 

experiência específica em termos de interação social e mecânicas de jogo 

projetadas levando em conta o uso coletivo do software. Os jogadores são 

agrupados às centenas ou aos milhares em reinos que correspondem a servidores, 

Tese versão para entrega.pdf   66 28/05/2015   14:43:49



o que permite a interação entre os jogadores através dos seus personagens 

jogáveis.  

A existência de múltiplos jogadores em um mesmo cenário permite a 

colaboração entre eles. E, é claro, que aproveitando-se dessa característica os 

desenvolvedores criam missões que só podem ser realizadas em equipe, além de 

monstros que um jogador sozinho não seria capaz de derrotar. No capítulo 2 já foi 

dito que as masmorras e raides em WoW demandam a formalização de grupos que 

vão de 5 a 25 jogadores, mas que já chegaram a ser de 40 jogadores em versões 

anteriores do jogo. Além disso, em World of Warcraft é possível realizar 

coletivamente qualquer missão, o que é inclusive estimulado já que há um bônus de 

experiência para os jogadores que formalizam o seu agrupamento27.  

Além das atividades de colaboração entre jogadores o número massivo de 

usuários também proporciona o confronto entre os jogadores. De forma que as 

atividades jxj, do jeito que elas acontecem em WoW, também são consequência 

direta da interação entre os jogadores proporcionada pelo modo de jogo MMO. Se 

não fosse o número massivo de usuários dificilmente jogadores de facções opostas 

se encontrariam em um mundo virtual tão grande como World of Warcraft, que conta 

com quatro continentes em Azeroth, além do Geodomo (espaço navegável no 

interior do planeta de Azeroth), regiões submarinas e mais dos fragmentos do 

planeta de Draenor (Terra além). Obviamente o espaço é projetado levando em 

conta esses encontros entre personagens de facções opostas e eles acontecem ao 

acaso sobretudo em territórios disputados pelos dois grupos. Além dos espaços nos 

quais o conflito entre jogadores podem acontecer fortuitamente há ainda as 

instâncias JxJ, espaços destinados apenas a confrontos entre jogadores que podem 

abrigar confitos de 4 a 30 jogadores. Essas instâncias são as arenas, campos de 

batalha, os campos de batalha ranqueados já descritos no capítulo 1.  

É importante lembrar que no RPG de mesa o aspecto social já é fundamental, 

mas o contato social se limita a um grupo de amigos em um ambiente físico e 

portanto de número mais limitado. Em contraposição, as possibilidades de 

comunicação no RPG de Mesa, sobretudo do ponto de vista de interpretação de 

personagens são muito mais complexas. Caïra (2005) utiliza a metáfora do RPG de 

mesa como ateliê, onde se pode produzir algo a partir de ferramentas de uso mais 

27 Os tipos de agrupamentos possíveis em World of Warcraft também foram abordados no capítulo 2. 
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flexível que as da indústria. Enquanto nos RPG de mesa, a ação é regulada pelo 

mestre do jogo, o que permite certa adequação da relação das regras com o 

universo ficcional, nos RPG digitais, nos quais a máquina assume o papel de mestre 

do jogo, tudo segue protocolos pré-determinados e incontornáveis. Por mais que o 

grande número de possibilidades oferecidas faça parecer infinita as possibilidades 

de construções dramatúrgicas criadas no jogo, elas são definitivamente muito mais 

limitadas. 

Ainda sobre a questão de compreensão de World of Warcraft dentro das 

categorias de videogames, é interessante observar que WoW se apropria de 

mecânicas de uma série de outros gêneros de jogos.  Tanto as instâncias jxa, como 

as instâncias jxj e mesmo o duelo, podem ser vistos como jogos com certa 

autonomia dentro de World of Warcraft, bem como de outros MMORPG.  Entretanto, 

World of Warcraft contém, além destes minijogos que são mais comuns entre outros 

jogos do seu gênero, jogos de outros gêneros. Há dentro de WoW, uma infinidade 

de minijogos: do gênero ação – jogos de tiro ao alvo, jogos de bater em animais que 

saem dos seus esconderijos, jogos de  corrida; do gênero de estratégia – xadrez, 

batalha de mascotes com combates em turnos; e do gênero de simulação, 

sobretudo de gerenciamento de processos – fazendinhas e virtual pets. 

Neste ponto, depois de identificar World of Warcraft, como um MMORPG, 

reconhecer suas origens entre os RPG digitais e de mesa e reconhecer que ele 

também recorre a outros gêneros dos videogames, é possível verificar que ele 

extrapola os limites do gênero ao qual pertence. Em seguida, será discutida a ideia 

de jogo para poder identificar o quanto WoW se acomoda a esta ideia. 

3.2  Noção de jogo 

 

O jogo, em quaisquer das suas expressões, é um objeto de pesquisa muito 

recentemente legitimado na academia. Foi o ensaio “Homo ludens” do historiador e 

professor holandês Johan Huizinga, publicado em 1938, que abriu espaço para as 

pesquisas acadêmicas sobre jogos e influenciou as gerações seguintes no modo de 

concebê-lo. No seu trabalho, Huizinga (2008) defende que o jogo como anterior à 

cultura, já que mesmo os animais brincam. Para Huizinga (2008) o jogo constituiria 

um dos principais pilares sobre os quais a cultura se erigiu. O autor trata, ao longo 
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do seu livro, de identificar elementos lúdicos nos domínios do direito, na guerra, no 

conhecimento, na poesia, na filosofia e na arte.  

Huizinga (2008) apresenta o jogo como uma função significante, algo que 

produziria significado em si mesmo de modo relacionado à sua essência – que seria 

o próprio divertimento proporcionado pelo ato de jogar. Embora conceba o jogo 

inicialmente a partir de sua função autorreferente, Huizinga (2008), define o jogo a 

partir de uma série de características formais, considerando-o: 

 

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e exterior 
à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de 
maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer 
interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem 
e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a 
rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto 
do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. (HUIZINGA, 
2008 p.16) 

 

Em 1956, Roger Caillois, escritor, sociólogo e crítico literário francês, publica 

seu livro “Os jogos e os homens”. Caillois (1990) diverge de Huizinga sobre a tese 

principal do ensaio Homo Ludens que defende o jogo como algo que não só é 

anterior a cultura, mas que também foi essencial para o desenvolvimento desta. 

Para Caillois (1990), o jogo é expressão da cultura e varia de acordo com o contexto 

cultural no qual está inserido.  

Caillois (1990) também critica o trabalho de Huizinga, afirmando que sua 

definição “é, ao mesmo tempo, demasiado ampla e demasiado restrita”, (1990 p. 

24), pois além de excluir deliberadamente os jogos de azar, Huizinga insere o 

segredo como parte da sua definição. Caillois (1990) entende que o segredo e o 

disfarce estão próximos do jogo; contudo, se constituem função sacramental, o que 

haveria então não seria ludicidade e sim instituição. De modo que, para haver jogo, 

na opinião de Caillois (1990), deve-se prevalecer o divertimento, e, assim, ao definir 

o que seria a essência do jogo, os dois autores se aproximam novamente. De todo 

modo, Caillois, como Huizinga, acaba por se dedicar mais a uma definição baseada 

na sua caracterização formal do que no que ambos definiram como a essência do 

jogo. E, embora tenha criticado a delimitação do seu predecessor, a definição de 

jogo de Caillois (1990) é determinada por características, que apresentam algumas 
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diferenças em relação ao trabalho de Huizinga, mas que são fortemente inspiradas 

no trabalho daquele professor holandês: 

 

Por agora, as análises precedentes permitem já definir essencialmente o 
jogo como uma atividade: 

1 – livre: uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo 
perderia de imediato a sua natureza de diversão atraente e alegre;  

2 – delimitada: circunscrita a limites de espaço e de tempo, rigorosa e 
previamente estabelecidos; 

3 – incerta: já que o seu desenrolar não pode ser determinado nem o 
resultado obtido previamente, e já que é obrigatoriamente deixada à 
iniciativa do jogador uma certa liberdade na necessidade de inventar; 

4. – improdutiva: porque não gera nem bens, nem riqueza nem 
elementos novos de espécie alguma; e, salvo alteração de propriedade no 
interior do círculo dos jogadores, conduz a uma situação idêntica à do início 
da partida; 

5. – regulamentada: sujeita a convenções que suspendem as leis 
normais e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a única 
que conta; 

6. – fictícia: acompanhada de uma consciência específica de uma 
realidade outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal. 
(CAILLOIS, 1990, p. 29-30, grifos do autor) 

 
O trabalho de Caillois, de certa forma, dá continuidade ao trabalho de 

Huizinga, num caminho que a semióloga e professora do Quebec, Maude Bonenfant 

(2010), classifica como a abordagem clássica da teoria dos jogos. Esta abordagem, 

segundo Bonenfant (2010, p. 54), se constituiria, sobretudo, por apoiar a definição 

de jogo em uma série de características transcendentais determinadas à margem da 

experiência lúdica.  

 

Enquanto precursores, estes dois autores [Huzinga e Caillois] 
estabeleceram o que nós qualificamos como abordagem « clássica » do 
jogo. Suas definições são o reflexo de uma certa visão do jogo partilhada 
pela maioria de seus contemporâneos e repetida ao longo do tempo. 
Segundo sua abordagem, as condições do jogo podem ser enumeradas a 
priori em uma lista de critérios supostamente válidos para todos os jogos. 
Definindo o jogo a partir de uma série de critérios transcendentais, eles 
determinaram o sentido do jogo antes mesmo da experiência lúdica. Para 
eles, o jogo é uma atividade regulamentada, livre, separada, incerta, 
improdutiva, etc.28(BONENFANT, 2010, p. 54)29 

28En tant que précurseurs, ces deux auteurs ont mis en place ce que nous qualifions d'approche « 
classique» du jeu. Leurs définitions sont le reflet d'une certaine vision du jeu partagée par la majorité 
de leurs contemporains et répétée au fil du temps. Selon leur approche, les conditions du jeu 
peuvent être énumérées a priori dans une liste de critères supposément valables pour tous les jeux. 
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Os trabalhos de Caillois e de Huizinga apresentam diferenças fundamentais 

de encaminhamento, entretanto, Bonenfant tem razão ao agrupá-los numa 

classificação segundo o modo de conceber o jogo.  

Em oposição a abordagem clássica do jogo, Bonenfant (2010) identifica uma 

corrente de pensamento mais recente, e crítica em relação aos seus predecessores, 

que define o jogo a partir da experiência lúdica. Para Bonenfant (2010), os principais 

teóricos relacionados a esta nova perspectiva sobre o jogo são o filósofo alemão 

Eugene Fink e o filósofo francês Jean-Jacques Henriot, além dos pesquisadores de 

videogames Katie Salen, Eric Zimmerman e Thomas Malaby. Para essa corrente, o 

jogo não é uma estrutura orientada por características pré-determinadas. A relação 

do jogador com uma estrutura é que determinaria o jogo.  

 

Esta nova abordagem estipula que os critérios que definem o jogo 
dependem das condições da experiência lúdica. Seria antes a relação 
particular do jogador com uma estrutura que daria o sentido de jogo a estes 
elementos e não critérios gerais enunciados a priori. 30 (BONENFANT, 2010, 
p. 401) 

 

Bonenfant (2010) reconhece que o gérmen dessa nova perspectiva está no 

próprio trabalho de Huizinga, quando este autor, em sua obra Homo Ludens, 

apresenta o divertimento como essência do jogo. E, como já foi visto, o trabalho de 

Caillois está de acordo com o de Huizinga neste ponto. Segundo, a concepção de 

Bonenfant (2010) enquanto a abordagem clássica do jogo tenta estabelecer uma 

noção, a perspectiva mais contemporânea se dedicaria a delimitá-lo pela sua 

função. 

Huizinga (2008) já indica que desde antes do seu trabalho havia outras 

perspectivas, biológicas e psicológicas, que tentavam atribuir ao jogo uma função, 

um lugar no sistema da vida, como “descarga de energia vital superabundante”, 

“satisfação de um certo ‘instinto de imitação’”, funções educacionais e de exercício 

En définissant le jeu à partir d'une série de critères transcendantaux, ils en ont déterminé le sens 
avant même l'expérience ludique. Pour eux, le jeu est une activité réglée, libre, séparée, incertaine, 
improductive, etc.  

29 As traduções trechos de textos estrangeiros presentes na tese são de responsabilidade do autor. 
30 Cette nouvelle approche stipule que les critères définissant le jeu sont dépendants des conditions 

de l'expérience ludique. Ce serait plutôt le rapport particulier du joueur avec une structure qui 
donnerait le sens de jeu à ces éléments et non pas des critères généraux énoncés a priori. 
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do autocontrole, ou ainda o “desejo para dominar ou competir”. Para Huizinga (2008, 

p.4), entretanto, essas funções mais se completariam do que se excluiriam e a 

essência do jogo se encontraria no estado de divertimento, intensidade e excitação 

em jogo. Vale ressalvar que, em nota, o tradutor do ensaio Homo Ludens para o 

português indica que a palavra divertimento é “apenas a maneira menos inadequada 

de exprimir esse conceito, que para o autor corresponde à própria essência do jogo”, 

e que as noções como as de prazer, agrado, alegria também estariam abarcadas 

por esse termo. De forma que, na presente tese, o termo divertimento, quando 

associado ao trabalho de Huizinga deve ser lido com essa acepção.  

É interessante observar que talvez seja uma visão empobrecida da 

concepção do divertimento como essência do jogo que produza concepções que 

restrinjam o espaço dos videogames ao entretenimento.  Segundo a professora e 

autora de livros de desenvolvimento de videogames canadense Jeannie Novak 

(2012, p. 58) é um pressuposto comum que os videogames devam ser 

desenvolvidos puramente para entreter os jogadores, quando esta é apenas uma 

das funções que esses jogos podem assumir. Novak chega a estabelecer 

categorias31 de jogos tomando como referência as metas dos desenvolvedores do 

jogo em relação à sua função:  

• Jogos de entretenimento (Entertainment): Jogos cuja meta é entreter 

o jogador, envolvendo-o em ações que o engajem emocionalmente em 

um mundo alternativo para que ele possa aliviar as tensões da vida 

quotidiana ou aliviar o tédio.  

• Jogos sociais (Social): jogos que tem a interação social como o seu 

principal propósito. Em jogos como esses, segundo Novak (2012, p. 

58), o entretenimento no sentido tradicional dá lugar à formação de 

comunidades. Novak (2012) destaca ainda que há uma linha de 

argumentação que tende a considerar os social games enquanto 

gênero, sobretudo, devido à popularização de jogos feitos com a meta 

31 Além dessas categorias baseadas nas funções que os desenvolvedores pretendem dar aos jogos, 
Novak também traz o conceito de Jogos Serios (Serious Games) em oposição aos jogos de 
entretenimento. Sob esse guarda-chuva conceitual estariam todos os jogos desenvolvidos com 
finalidades relacionadas à educação, negócios, medicina, finalidades políticas e sociais.  
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de proporcionar aos jogadores interação social a partir da ascensão do 

facebook como plataforma para jogos. 

• Jogos Educacionais (Educational): Os jogos educacionais, segundo 

Novak (2012, p.60), são criados para educar enquanto entretém.  Eles 

relacionam o processo de aquisição do conhecimento em jogo a 

assuntos determinados (por exemplo, relacionados ao currículo 

escolar) ou permitem ao jogador aprender sobre objetos do mundo 

real através da simulação.  

• Jogos de recrutamento e treinamento (Recruitment & Trainment): 

Segundo Novak(2012), esses jogos são utilizados por governos e 

instituições militares a fim de recrutar e treinar os jogadores. São jogos 

de simulação que replicam processos, ambientes e objetos do mundo 

real para treinar aspirantes a funções que não permitem erros como a 

de astronautas e pilotos de avião. Jogos de simulação também são 

utilizados para recrutar jogadores comuns para atividades militares, 

como foi o caso do jogo America’s Army que Novak (2012) aponta 

como a primeira experiência desse tipo. 

• Jogos de Saúde e boa forma (Health & Fitness): Novak (2012) inclui 

nessa categoria desde jogos comerciais cuja meta é proporcionar ao 

jogador atividades físicas como EA Sports Active e o Wii Fit, até jogos 

utilizados para fisioterapia e reabilitação. Novak (2012) indica também 

que jogos de simulação podem ser úteis também aos médicos, e que 

uma pesquisa conduzida pelo Boston’s Beth Israel Medical Center e 

pela Iowa State University’s National Institute indica que cirurgiões que 

jogam por 3 ou mais horas por semana cometem 37% menos erros 

que os que não jogam videogames.  

• Jogos de conscientização e mudança (Concienciousness & 

Change): Essa categoria engloba jogos que visam desenvolver 

consciência social e política ou veicular ideias, crenças, causas e 

propagar atitudes, valores e estilos de vida. Sobre jogos que se 

encontram nessa categoria, merece destaque o trabalho teórico de 

Frasca (2001) que concentra-se na elaboração de jogos para estimular 
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a consciência crítica e o debate a partir do referencial do teatro do 

oprimido. Seus jogos 12th setember e Madri, de modo coerente com a 

sua proposição teórica podem ser classificados nessa categoria. Jane 

McGonigal também é uma especialista no desenvolvimento de jogos 

desse tipo, tendo desenvolvido jogos como Evoke, financiado pelo 

BIRD, que pretendia encontrar soluções criativas para problemas 

sociais na África. McGonigal é também a autora do livro Reality is 

Broken (MCGONIGAL, 2011), cuja a proposta é melhorar o mundo 

utilizando técnicas de game design.  

• Jogos estéticos e de criatividade (Aesthetics & Creativity): Nessa 

categoria Novak (2012) inclui games que são criados para possibilitar 

que o jogador se expresse artisticamente e compartilhe objetos 

estéticos, como por exemplo, Wario Ware D.I.Y. para DSi XL que 

permite ao jogador fazer jogos, histórias em quadrinhos e músicas.  

• Jogos de Marketing e Propaganda (Marketing & Advertising): Jogos 

cujo propósito é vender produtos ou serviços. Tais jogos são 

conhecidos como Advergames e são desenvolvidos especificamente 

para a propaganda, produzidos em ciclos curtos de desenvolvimento e 

feitos para serem acessados com facilidade, são uma alternativa a 

outras formas de propaganda on line como web banners. Novak 

(2012) chama a atenção ainda para ideia de Advertainment, ou seja, a 

prática de dar visibilidade a marcas através de produtos de 

entretenimento, inclusive jogos. A prática já conhecida no cinema e na 

tv se estende para jogos eletrônicos de modo que é possível encontrar 

em jogos como The Sims, a marca da Intel nos computadores usados 

pelos personagens ou visitar uma fazenda do McDonalds em Farm 

Ville. 

Ao escrever sobre a meta de educar nos jogos, Novak (2012, p. 60) afirma 

que é possível argumentar que todos os jogos educam por acidente, na medida em 

que, para além das definições tradicionais de um jogo educacional, há formas de 

aprendizado que ocorrem na maioria dos jogos, se não em todos. Também no 

trabalho da pesquisadora brasileira Alves (2005) fica claro que jogos, desenvolvidos 

com o propósito de educar ou não, podem funcionar como espaços de 
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aprendizagem nos quais os jogadores podem desenvolver habilidades motoras, 

capacidades cognitivas e até emocionais. Para a autora brasileira, os jogos atuam 

como espaço de catarse em que os jogadores podem ressignificar seus medos, 

anseios, desejos e sentimentos (Alves, 2005). Em outra mão, Crawford (1982), vê o 

caráter educacional não como um efeito colateral dos jogos, como Novak (2012), 

mas como uma função fundamental. Os jogos, para Crawford (1982), seriam 

utilizados por outros animais (mamíferos e aves) como meio para aprender antes 

que servissem à diversão do homem, se constituindo assim como a tecnologia mais 

antiga da educação.  

É importante notar que não só o caráter educacional pode assumir o centro 

da experiência do jogo em lugar do divertimento. Setember 12th, jogo do game 

designer e pesquisador uruguaio Gonzalo Frasca, incluído por Novak na categoria 

de conscientização e mudança, proporciona ao jogador a possibilidade de revidar o 

ataque de 11 de setembro de 2001. Caso o jogador escolha bombardear uma 

comunidade mulçumana vê morrerem inocentes entre os seus alvos e multiplicarem-

se os terroristas. A função deste jogo evidentemente não é divertir, é estimular o 

debate e o pensamento crítico como o próprio Frasca propõe em sua dissertação de 

mestrado (FRASCA, 2001), ainda que o divertimento possa também fazer parte 

desse processo. 

Para além das funções que os desenvolvedores podem projetar para um jogo, 

estão as maneiras pelas quais o jogador pode se apropriar dele, atribuindo à 

estrutura projetada, funções coerentes ou não com o planejado ao longo do 

desenvolvimento. O caso do objeto de pesquisa da presente tese é bastante 

elucidativo sobre esse ponto. Um jogador de World of Warcraft pode, por exemplo, 

se apropriar da estrutura fornecida pelo software e atribuir a ela funções diversas: de 

entretenimento; sociais; educacionais; criativas e até mesmo profissionais.  

A capacidade de WoW funcionar como espaço de aprendizagem pode-se 

verificar em iniciativas como a Wiki World of Warcraft in schools que compartilha 

experiências de uso desse jogo voltados para a educação infantil ou, em propostas 

de treinamentos para adultos como as que constam em livros como WoW Factor: an 

insider’s look at the real skills developed in the virtual World of Warcraft, que defende 

que habilidades úteis para obter sucesso na carreira e na vida (como trabalho em 
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equipe, capacidade de liderança, habilidades econômicas, etc.) podem ser 

desenvolvidas em World of Warcraft.  

Também existem os jogadores profissionais de WoW, que utilizam o jogo para 

obter renda, por exemplo, desenvolvendo personagens e vendendo-os, embora essa 

atividade seja expressamente proibida pela Blizzard e esteja fora dos conceitos de 

jogo de Huizinga e Caillois.  

Já a função de entretenimento em World of Warcraft está claramente 

expressa nos discursos oficiais da empresa desenvolvedora sobre o jogo. Tanto o 

site de WoW como o seu guia oficial impresso (BRADYGAMES, 2012) oferecem 

atividades divertidas para o jogador no mundo do jogo. Entre as atividades 

divertidas, entretanto, pode-se observar que o guia do jogo (BRANDYGAMES, 2012) 

inclui a busca por relações sociais, que segundo a perspectiva adotada no presente 

trabalho, pode se estabelecer enquanto função autônoma, considerando tanto o 

trabalho de Novak (2012), quanto a observação direta do objeto em questão. É 

possível verificar em WoW que qualquer usuário pode usar o software 

exclusivamente para interagir com outros jogadores, ou mesmo estabelecer a função 

de interação social de modo paralelo à função de entretenimento sem que o contato 

social e as atividades desempenhadas no jogo criem relações entre si.  

A intenção de se colocar a ideia de divertimento como essência do jogo em 

Huizinga (2008) em choque com as categorias estabelecidas por Novak (2012) com 

relações às metas do desenvolvedor e às funções atribuídas pelos jogadores 

através da sua apropriação do jogo visa demonstrar que a ideia de divertimento não 

é essencialmente reguladora do jogar. O fato de se poder abordar o caráter 

educacional como anterior à ideia do divertimento no jogo (ou pensar o estímulo ao 

pensamento crítico e ao debate, bem como a obtenção de renda ou a interação 

social como o centro da experiência em um jogo eletrônico) demonstra que importa 

mais a função que os desenvolvedores e jogadores desejam construir ou acabam 

construindo para os jogos do que o que quer que tenha sido a função do jogo em 

sua origem ou o que ela devesse ser em sua essência. Neste ponto, a perspectiva 

aqui defendida está de acordo com o trabalho de Bonenfant (2010), que demonstra 

ao longo da sua tese de doutorado que o sentido do jogo não se estabelece a priori, 

mas a partir da experiência lúdica, através da apropriação que cada jogador e/ou 
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uma comunidade de jogadores faz na relação com a estrutura do jogo e com os 

discursos produzidos sobre ele. 

Nessa linha de raciocínio pode-se concluir que o que faz que qualquer 

estrutura seja um jogo é o ato de jogar. Huizinga (2008) já dá indícios de que a 

natureza do objeto jogo está diretamente ligada à ação de jogar quando chama a 

atenção para a relação redundante entre o verbo “jogar” e o seu predicado “jogo” em 

diversas línguas: 

 

Os aspectos que aqui nos interessam são os seguintes. Em primeiro lugar, 
a ligação entre o verbo e seu predicado. Pode-se dizer ein Spiel treiben em 
alemão, ou een Spiel doen em holandês, assim como pursue a game em 
inglês, mas o verbo próprio é "jogar". Diz-se play a game, ou spielen ein 
Spiel32. Em certa medida este aspecto se perdeu em inglês, com a 
duplicação em play e game. Permanece, não obstante o fato de ser 
necessário, a fim de exprimir a natureza da atividade em questão, que a 
idéia [sic] contida no substantivo seja repetida no verbo. Não quererá isto 
dizer que o ato de jogar possua uma natureza tão peculiar e independente 
que se exclui das categorias usuais da ação? Jogar não é "fazer", no 
sentido habitual; não se "faz" um jogo da mesma maneira que se "faz" ou se 
"vai" pescar, ou caçar, ou dançar; um jogo muito simplesmente "se joga". 
(HUIZINGA, 2008, p. 43) 

 
Esclarecer a especificidade da língua inglesa em relação a outras línguas 

modernas de origem europeia como o português, o espanhol, o francês e o alemão, 

na relação entre as palavras que definem o jogo e a ação de jogar ajudará este 

trabalho a compreender o fenômeno do jogo. No inglês existem dois termos para o 

que nas outras línguas aqui citadas existe apenas um, respectivamente, jogo, juego, 

jeu e spiel. As duas palavras inglesas para jogo podem, segundo Frasca (2007), 

funcionar tanto como substantivo quanto como verbo, ainda que seja mais comum o 

uso de play como verbo e de game como substantivo.  

Salen e Zimmerman (2004) apresentam uma relação aparentemente 

paradoxal entre game e play.  Tanto seria possível ver play como um elemento dos 

games quanto compreender os games como um subconjunto de play. FRASCA 

(2007) concorda com Salen e Zimmerman (2004) sobre a relação entre as duas 

palavras acrescentando que a origem do paradoxo está na dupla significação de 

game e de play.  

32 Reproduzo aqui nota do tradutor do texto de Huizinga (2008): “Todas as cinco expressões se 
traduzem por jogar um jogo.”  
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Frasca (2007) elucida que quando compreendemos game enquanto uma 

atividade, este termo se refere a um subconjunto do espectro mais amplo de 

atividades que o termo play designa. Nesse primeiro caso, game se refere às 

atividades entendidas como jogo no sentido mais estrito, enquanto play se refere à 

vasta gama de brincadeiras, atitudes jocosas, representações e atividades lúdicas 

que abrangem inclusive os games. 

No segundo caso, a palavra game se refere a um sistema e play (o ato de 

jogar) pode ser compreendido como um dos seus elementos, mais do que isso, 

como o elemento que dá vida ao sistema. Salen e Zimmerman (2004) definem o 

jogo no seu sentido mais amplo (play), como “[ ] um movimento livre em uma 

estrutura mais rígida”33 e afirmam ainda que “O jogo existe por causa da e em 

oposição à estrutura que lhe deu vida”34 (Salen e Zimmerman, 2004).  É o ato de 

jogar que o aciona um conjunto de regras e de estruturas espaço-temporais 

definindo-as como um jogo.  

Frasca (2007) confirma a ideia de que há uma especificidade na ação do 

jogar que caracteriza o jogo quando conta uma piada uruguaia, que faz graça de um 

homem que confunde uma máquina de vender refrigerantes com uma máquina de 

apostas e que, achando que está ganhando todas as vezes que joga, continua 

jogando e inserindo moedas na máquina, a despeito de não estar interessado 

propriamente nos refrigerantes que acha que está ganhando como recompensas.  

 

Em sua mente, ele pode estar jogando, mas para um observador externo 
familiarizado com máquinas de venda, ele não está jogando de forma 
alguma. Independentemente das intenções do designer – e sociais –, 
através da máquina de coca-cola, Manolo está se divertindo utilizando o 
mecanismo de venda para jogar.35  (FRASCA, 2007, p.34) 
 

A piada, analisada por Frasca, reforça a perspectiva aqui apresentada de que 

o jogo é definido por uma atitude do jogador, a atitude específica de jogar. Esta 

atitude se baseia em primeira instância no fato de se acreditar que se está jogando, 

como revela também a perspectiva de Bonenfant (2010) embasada por Henriot. 

33  “[ ] a free movement within a more rigid structure” 
34  “The play exists both because of and in opposition to the structures that give it life” 
35 In his mind, he may be playing but to an external observer familiar with vending machines, he is not 

playing at all. Regardless of the designerʼs –and social– intentions towards the Coke machine, 
Manolo is enjoying himself and using the purchase mechanism for play. 
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A interpretação pode por vezes flutuar e o mesmo gesto, o mesmo objeto, 
necessita então de um quadro interpretativo específico para ser 
compreendido como tal. Deve haver uma metacomunicação, ou seja uma 
regra que é enunciada “acima” do jogo e das ações, que signifique que, 
enquanto essa regra for aceita por todos, “isto é um jogo”.  Esta metaregra 
poderia constituir a “atitude lúdica”, ou seja a atitude mental requerida ao 
jogador para dar sentido de jogo (enquanto denominador comum a todos os 
jogos, para retomar os termos de Henriot).”36 (BONENFANT, 2010, p. 201) 

 
As reflexões de Henriot, no seu livro Sous couleur de jouer, partem de um 

paradoxo que ele observa na utilização do termo jogo. Esse termo é amplamente 

utilizado por todos, de forma que parece algo evidente, sem que ele seja, entretanto, 

definido. Ao mesmo tempo, o termo jogo oferece uma resistência à definição teórica. 

A partir da observação desse paradoxo, Henriot questiona a concretude do jogo e 

defende que a única forma de compreendê-lo é observá-lo no campo onde é 

possível encontrá-lo, ou seja, no domínio da linguagem: 

 

Quando se diz que a criança que se vê correr, saltar, rolar no chão está a 
jogar, o fato não é que ela joga, mas que se diz que ela joga. Quando eu 
vejo minha gata que corre e salta e rola no chão ao meu lado, como se ela 
quisesse por esta gesticulação manifestar a alegria que ela experimenta ao 
saber que estou perto dela, e quando eu digo que ela está a jogar, o fato 
não é que ela joga, mas que eu digo que ela joga. O jogo é principalmente 
um fato de linguagem. O único meio de abordar a questão do jogo de modo 
objetivo é toma-lo tal como ele se apresenta: sobre o plano da linguagem e, 
por consequência, do pensamento. O jogo é principalmente o pensamento 
sobre o jogo. (HENRIOT, 1989, p.12,)37 

 
A partir da análise da utilização do termo jogo na sociedade em que vive, 

além do diálogo com trabalhos históricos e antropológicos, Henriot (1989) distingue 

a ideia do jogo da ideia de jogo. Para o autor citado, a ideia do Jogo se refere a 

36 L'interprétation peut parfois être en flottement et le même geste, le même objet, nécessite alors un 
cadre interprétatif spécifique pour être compris comme tel. Il doit y avoir une métacommunication, 
soit une règle qui est énoncée « au-dessus» du jeu et des actions, qui signifie que, tant que cette 
règle sera acceptée par tous, «ceci est du jeu». Cette métarègle pourrait constituer « l'attitude 
ludique», soit l'attitude mentale requise de la part du joueur pour donner le sens de «jeu» (en tant 
que dénominateur commun à tous les jeux, pour reprendre les termes de Henriot) (Bonenfant, 2010, 
p. 201) 

37 Quand on dit que le petit enfant qu'on voit courir, sauter, se rouler par terre est en train de 'jouer', le 
fait n'est pas qu'il joue, mais que l'on dise qu'il joue. Quand je vois ma chatte qui court et saute et se 
roule par terre à côté de moi, comme si elle voulait par cette gesticulation manifester le bonheur 
qu'elle éprouve de me savoir près d'elle, et quand je dis qu'elle est en train de 'jouer', le fait n'est pas 
qu'elle joue, mais que je dise qu'elle joue. Le jeu est d'abord un fait de langage. Le seul moyen 
d'aborder la question du jeu de façon objective est de le prendre tel qu'il se donne : sur le plan du 
langage et par conséquent de la pensée. Le jeu, c'est d'abord la pensée du jeu.  
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concepção de um determinado grupo social em um dado momento histórico. Cada 

grupo social ou momento histórico tem sua própria concepção sobre o jogo, de 

modo que as ideias do Jogo são diversas e nada prova que elas se referem a uma 

mesma coisa.   

Por outro lado, Henriot nota que culturas distintas possuem uma ideia de jogo, 

mesmo que a coisa nomeada não seja a mesma. E, portanto, seria possível uma 

abordagem transcultural da ideia de jogo e ainda de uma análise de sua evolução, 

que evidentemente deveria ser submetida ao exame das forças sociais e 

econômicas envolvidas neste processo.  

O filósofo francês verifica em seguida que o termo jogo é polissêmico e que 

ele apresenta três sentidos principais que compõem conjuntamente a ideia de jogo: 

a primeira acepção do termo designa o material do jogo, ou seja, o objeto utilizado 

para jogar; a segunda acepção corresponde à estrutura do jogo, ou seja, o sistema 

de regras que o jogador aceita obedecer (Henriot observa que, diferentemente do 

idioma francês, o idioma inglês apresenta uma palavra específica para denominar 

essa acepção do termo jogo, que seria game); e, numa terceira acepção, o termo 

jogo significaria ainda a atitude lúdica em si mesma (que em inglês se denominaria 

play).  

Para compreender a ideia de jogo, não seria suficiente superpor os três 

significados do termo, mas ao contrário, seria preciso pô-los em relação. Sendo 

assim, um objeto não é jamais um material lúdico a não ser em relação ao uso que 

se dá a ele. Nesse sentido, um objeto projetado para ser um brinquedo (jouet) só 

teria sentido como tal a partir do momento em que alguém brinque com ele38. Por 

outro lado, uma criança pode jogar/brincar com coisas que não são concebidas 

como brinquedos ou jogos, como por exemplo, as roupas dos seus pais.  

Analisando a segunda acepção do termo jogo, Henriot observa que é possível 

descrever um jogo analisando seu sistema de regras, mas que não é verdade que 

qualquer sistema de regras se configure como jogo. As mesmas estruturas, de azar 

ou de competição, por exemplo, podem constituir atividades lúdicas e não lúdicas. É 

sempre necessário que o jogador dê ao objeto e à estrutura o sentido de jogo. Isso 

38 Em francês o verbo jouer se aplica tanto à atividade de jogar jogos com regras quanto à atividade 
de brincar.  
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se faz através de uma atitude lúdica que, a seu turno, demanda ao menos uma 

estrutura para se manifestar.  

 

Contrariamente a uma maneira de ver defendida por uma tradição 
essencialmente francesa, eu não penso que as duas palavras inglesas 
game e play tenham por função designar dois tipos de jogo, uns 
regulamentados, outros sem regras. Elas caracterizam antes dois aspectos 
diferentes, mas complementares de todo ato de jogar, um pouco ao modo 
como a língua e a palavra correspondem a dois aspectos distintos, mas 
indissociáveis (exceto pela abstração) do fato total que é a linguagem.  
(HENRIOT, 1989, p.107)39 
 

 
Henriot (1989) se apoia ainda no trabalho de John Shotter para defender que 

conceito chave para compreender o jogo é o game-playing. O que significa que a 

atitude lúdica e a estrutura são complementares e que não há jogo senão na relação 

desses dois aspectos.  

Reconhecendo a importância da relação entre a estrutura e a atitude lúdica 

para a existência do jogo, Genvo (2014) mostra que o objeto nomeado videogame 

pode ser utilizado com uma finalidade que não seja lúdica, como o treinamento 

militar, por exemplo, ao mesmo tempo em que alguém pode jogar com softwares 

que não foram concebidos para esse fim. O autor mostra que os objetos são 

nomeados como jogos por convenções sociais e que o utilizador deve ser 

convencido de que tal objeto é um jogo para fazer dele um uso lúdico. Fazendo 

referência ao trabalho de Bogost, que tece ligações entre os estudos da retórica e 

dos videogames, e ao trabalho de Barthes que define o ethos como os modos que o 

orador apresenta para causar uma boa impressão, Genvo define como ethos lúdico 

o conjunto de signos que afirma, mesmo se não o explicita, que um objeto é um 

jogo.  

 
Segundo o meu ponto de vista, no âmbito do jogo, isto incita a analisar os 
valores conferidos à atividade lúdica, por certas características de um 
software, para que este seja percebido como um jogo, de forma a fazer 
aceitar que “isto é um jogo” (estas características podem tomar forma no 

39 Tradução livre de: Contrairement à une manière de voir qu’accrédite une tradition essentiellement 
française, je ne pense pas que les deux mots anglais game et play aient pour fonction de désigner 
deux types de jeux, les uns réglés, les autres sans règles. Ils caractérisent plutôt deux aspects 
différents, mais complémentaires de tout acte de jouer, un peu à la façon dont la langue et la parole 
correspondent à deux aspects distincts mais indissociables (autrement que par abstraction) de ce 
fait total qu’est le langage. (Henriot 107) 
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nível da interface, do universo ficcional, das referências feitas a outros 
objetos reconhecidos como jogos etc.).  (GENVO, 2014, p.9 ) 

 
Genvo (2014) destaca que mesmo que um objeto afirme seu estatuto de jogo 

através de seu ethos lúdico, é possível que ele não seja empregado como jogo.  

Outro aspecto fundamental para Genvo (2014) no entendimento do que seja 

um jogo é a jogabilidade. Um objeto para ser considerado um jogo precisa ser 

jogável, ou seja, a estrutura do jogo deve deixar espaço para que o jogador possa 

fazer escolhas e exprimir sua criatividade. Desse modo, a jogabilidade segundo 

Genvo (2014) é o aspecto da estrutura lúdica que permite ao jogador fazer o 

exercício do possível.  

Com relação à abordagem tradicional do jogo, as perspectivas de Henriot 

permitem compreender melhor o que se quer dizer com a expressão “dramaturgia 

em videogames” na presente pesquisa. Quando se compreende o jogo como uma 

atividade, como em Huizinga (2008) ou Caillois (1990), e os videogames como 

jogos, uma análise dramatúrgica de videogame só pode ser uma análise de uma 

atividade. A abordagem teórica de Henriot (1989) abre três possibilidades diferentes 

de análise graças à identificação das três principais acepções do termo jogo que ele 

propõe.  É possível escolher analisar: o objeto concebido como material lúdico, ou 

seja, o software; as estruturas de jogo que esse objeto permite; ou ainda, a 

performance do jogador. É importante levar em consideração que apesar de Henriot 

poder fazer essa dissociação em nível teórico, ele observa que as três acepções do 

jogo só existem em relação. Isso implica que mesmo que seja possível fazer uma 

análise dramatúrgica com foco em um dos aspectos do jogo, é importante considerar 

os outros. Tendo isso em conta, a presente pesquisa analisa World of Warcraft, o 

software, como um objeto concebido para convidar os jogadores a desenvolverem 

atividades lúdicas e outras a partir de limites e possibilidades oferecidas por um 

sistema de regras parcialmente inscrito no software e parcialmente definido pelo uso 

dos jogadores. 

Os avanços teóricos que Sébastien Genvo incorpora a essa abordagem 

permitem que a análise dramatúrgica se torne ainda mais precisa. Para 

compreender a dramaturgia nos videogames e sua relação com o game design é 

fundamental analisar como ela faz parte da construção de um ethos lúdico, ou seja, 
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verificando como seus elementos ajudam a conferir o estatuto de jogo ao objeto 

analisado, e também como a narrativa dramática deixa aberto o espaço para que o 

jogador possa fazer escolhas no jogo, quer dizer, como a dramaturgia participa da 

construção da jogabilidade. A jogabilidade e o ethos lúdico são elementos que 

devem ser levados em consideração na análise da dramaturgia de um jogo, mas não 

são os únicos. No Capítulo 5, jogabilidade e ethos lúdicos serão retomados junto a 

outras particularidades do meio digital,  dos videogames, e especialmente de World 

of Warcraft, para a análise da ação dramática proposta por este software.  

Seguindo a trilha de Huizinga (2008), quando ele chega a conclusões sobre 

especificidade da natureza de jogar em relação às categorias usuais da ação, a 

partir relação redundante entre o verbo jogar e o seu predicado o jogo, o presente 

trabalho, em consonância com as novas perspectivas da teoria sobre o jogo e 

especificamente com os trabalhos de Bonenfant (2010), Frasca (2007), Genvo 

(2014), Henriot (1989) e Salen e Zimmerman (2004), defende que é apropriação da 

estrutura lúdica por parte do jogador durante o jogar que atribui sentido ao jogo. 

Entretanto, é necessário ir mais longe e identificar qual a especificidade do modo 

pelo qual o jogador se apropria da estrutura a fim de constituir a natureza específica 

do jogar. Dessa forma, este trabalho defende que o que define o jogo não são as 

características formais definidas a priori pela teoria, nem as funções e sentidos que 

o jogador atribui ao jogo a partir da forma como ele se apropria da estrutura com a 

qual trava contato, mas sim o modo de se apropriar da estrutura e, nesse sentido, 

vai ao encontro do trabalho do biólogo suíço Jean Piaget (2010) que encontra ecos 

também no trabalho de Henriot (1989), como será visto a seguir. 

Jean Piaget (2010), no seu livro A formação do símbolo na criança, publicado 

pela primeira vez na Suíça em 1945, defende que nenhum esquema pode ser 

considerado como jogo por si. Ao contrário, seu caráter lúdico adviria do contexto ou 

do seu funcionamento, ou seja, da atitude de jogar.  Piaget (2010) também se 

debruça sobre uma análise da especificidade da ação de jogar quando define o jogo 

como a prevalência do processo de assimilação sobre o processo de acomodação.  

Para ele, estes dois processos seriam fundamentais na constituição da adaptação 

inteligente, assim como do jogo e da imitação. Enquanto a assimilação estaria 

relacionada a uma força conservadora e tentaria incorporar elementos externos aos 

esquemas já conhecidos, a acomodação seria o processo pelo qual o sujeito se 
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conforma à realidade externa. Do equilíbrio da assimilação e da acomodação 

resultaria a adaptação inteligente. Quando, entretanto, a acomodação prevalece 

sobre a assimilação, o resultado é a imitação. E, por fim, quando é a assimilação 

que predomina em relação à acomodação surge o jogo.  

Em resumo, o jogo na perspectiva de Piaget (2010) seria então uma atividade 

que pressupõe uma deformação da realidade visando à satisfação do sujeito, ou 

seja, a predominância do processo de assimilação sobre o processo de acomodação 

com o fim de se obter prazer40.  

Se considerarmos que, para Bachelard (2001 p.1), A imaginação “[...] é antes 

a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção” que a faculdade de 

formá-las, a definição de Piaget (2010), de certa forma se aproxima bastante da 

concepção de Henriot (1989) de que o jogo é o imaginário em ato. A partir do 

trabalho de Piaget (2010) em relação com as considerações já feitas sobre os 

trabalhos de Huzinga (2008), Caillois (1990), Bonenfant (2010), Frasca (2007), 

Genvo (2014), Henriot (1989), Salen e Zimmerman (2004), a presente tese 

compreende que o jogo seja uma atividade resultante de um modo de se apropriar 

de uma estrutura que a deforma visando satisfação do indivíduo que joga, 

produzindo, neste ínterim, os seus sentidos e funções.   

O processo de deformação da percepção no jogo explica a ambiguidade do 

jogar apresentada por Frasca (2007). Este autor afirma que de modo dessemelhante 

ao dilema de Hamlet, jogar é uma ação que é e não é, ao mesmo tempo. Frasca 

evoca o exemplo de dois macacos que brincam de lutar, extraído do trabalho de 

Gregory Bateson, para ilustrar tal ambiguidade. Os macacos desempenhavam 

movimentos idênticos ao de uma luta, mas era evidente que eles não estavam se 

machucando. Segundo a perspectiva aqui adotada, eles lutavam e não lutavam ao 

mesmo tempo, eles deformavam imaginariamente o esquema sensório-motor da luta 

e o expressavam na ação de jogar.  

Nessa perspectiva, o movimento livre que Salen e Zimmerman (2004) 

identificam, pode ser compreendido justamente como o movimento resultante da 

deformação dos esquemas sensório-motores, símbolos ou estruturas sociais com as 

40 O prazer obtido através do jogo na perspectiva de Piaget, vai além da ideia de divertimento, pois o 
jogo é atravessado por uma rede complexa de sentimentos e sensações dos quais o termo 
divertimento não dá conta. 
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quais o jogador se relaciona na visão de Piaget (2010), ou ainda outros esquemas 

que a classificação piagetiana não leve em conta. Para o biólogo suíço o jogo 

poderia ser classificado de três formas, tendo em consideração o seu caráter 

estrutural: 1) nos jogos de exercício, através do deslocamento de um determinado 

comportamento adaptado à alguma necessidade prática, apenas pelo prazer de 

causar um determinado efeito; 2) através da evocação de um objeto por meio de 

outro nos jogos simbólicos; 3) ou, através da subordinação do indivíduo a regras que 

só fazem sentido à medida que ele deseja se submeter a tal ordem41. Na próxima 

seção veremos que a classificação piagetiana dos jogos é insuficiente, assim como 

outros sistemas anteriormente propostos, justamente porque se o jogo é apropriação 

de uma estrutura a partir de uma atitude lúdica que a deforma em benefício do 

prazer do jogador, as tentativas de classificação dos jogos, por um viés estrutural, 

nunca poderão dar conta de todas as variações possíveis nesse campo. 

 

 

3.3 World of Warcraft e o vasto espectro do jogar 

 

Tendo definido o jogo como uma maneira particular de se apropriar de 

uma estrutura deformando-a a fim de se satisfazer de uma forma prazerosa, é 

preciso ainda identificar diversas maneiras mais particulares de jogar. Para tanto, 

serão analisados sistemas de classificações de jogos (play) como o de Caillois, o de 

Piaget e o de Salen e Zimmerman e verificar como elas se apresentam em World of 

Warcraft.  

Uma das contribuições mais importantes do trabalho de Caillois (1990) é 

a classificação inovadora que ele propõe. Primeiramente ele observa um espectro 

que iria da turbulência e da movimentação gratuita até a regulamentação. Para 

designar os polos desse espectro que vai da “improvisação e de alegria geral” até “o 

gosto pela dificuldade gratuita”, Caillois (1990) propõe utilizar respectivamente os 

termos paidia e ludus. No trabalho de Caillois (1990) o vocábulo paidia abrange: 

41 A classificação dos jogos segundo Piaget em jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras 
será discutida na seção seguinte. 
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[...] as manifestações espontâneas do instinto de jogo: o gato aflito com o 
novelo de lã, o cão sacudindo-se e o bebê que ri para a chupeta, 
representam os primeiros exemplos identificáveis deste tipo de actividade. 
Ela intervém em toda a animada exuberância que traduza uma agitação 
imediata e desordenada, uma recreação espontânea e repousante, 
habitualmente excessiva, cujo carácter improvisado e desregrado 
permanece como sua essencial, para não dizer única, razão de ser. 
(CAILLOIS, 1990 p.48, sic) 

 

Caillois (1990) utiliza o termo ludus, para designar um ímpeto de se resolver 

dificuldades definidas arbitrariamente apenas por um sentimento de satisfação 

íntima. 

  

Surge como complemento e adestramento da paidia, que ele disciplina e 
enriquece. Dá azo a um treino e conduz normalmente à conquista de uma 
determinada habilidade, à aquisição de um saber prático relativo, ao 
manejamento deste ou daquele aparelho ou à aptidão para a descoberta de 
uma resposta satisfatória a problemas de ordem estritamente convencional. 
(CAILLOIS, 1990 p.50) 

 

Caillois (1990) também distribui os jogos em quatro categorias fundamentais: 

ilinx, mimicry, agon e alea. Tais categorias corresponderiam aos instintos de 

vertigem, de imitação, de competição entre habilidades e de se entregar à sorte. 

Na categoria agon, Caillois (1990) classifica os jogos de competição entre as 

habilidades dos jogadores, ou seja, “[...] um combate em que a igualdade de 

oportunidades é criada artificialmente para que os adversários se defrontem em 

condições ideais, suscetíveis de dar valor preciso e incontestável ao triunfo do 

vencedor.” (CAILLOIS, 1990, p. 33-34).  

Em WoW, é possível encontrar diversas competições que se poderia 

classificar como jogos agonísticos, sobretudo, nas atividades jxj. É evidente que as 

condições de jogo em uma arena ou em um campo de batalha não são exatamente 

idênticas, pois as equipes podem ser formadas de classes de personagens 

diferentes, além de poder dispor de equipamentos de níveis variados. Entretanto, 

embora com habilidades diferentes, os poderes entre as classes são 

propositalmente equilibrados e cabe ao esforço e a destreza do jogador buscar 

equipamentos adequados para entrarem em atividades jxj. 
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Alea englobaria os jogos de sorte em que o jogador abre mão de ganhar algo 

a partir das suas habilidades e entrega-se ao destino. A sorte aparece em WoW 

como um elemento importante em diversos aspectos do jogo: seja na disputa 

através de sorteio por um equipamento raro achado em grupo; seja na escolha 

randômica das masmorras e campos de batalha com os quais os jogadores tem 

mais afinidades; seja nos próprios combates por destreza, já que os cálculos do 

computador consideram, por exemplo, para desferir um golpe mais forte no seu 

oponente ou para bloquear um ataque do adversário, além da qualidade dos 

equipamentos utilizados, um fator de sorte baseado em probabilidade.  

Para Caillois (1990, p. 39) “Agon e alea traduzem atitudes opostas e de certa 

forma simétricas, mas obedecem, ambas, a uma mesma lei: a criação artificial entre 

os jogadores das condições de igualdade absoluta que a realidade recusa aos 

homens”.  

Mimicry designa o tipo de jogo em que se aceita deliberadamente uma ilusão. 

O jogador assume um destino num lugar fictício, encarnando um personagem 

ilusório. A intepretação de personagens no sentido mais estrito dos servidores e 

guildas destinadas a Role-Playing (RP) são uma óbvia expressão dessa categoria 

do jogo em World of Warcraft, mas mesmo quando o jogador não se dedica a esta 

atividade de forma consistente é difícil escapar dela quando se participa de um jogo 

no qual todas as ações a serem executadas se referem a um universo ficcional e 

devem ser executadas através de um personagem cuidadosamente construído pelo 

jogador. 

Ilinx se refere aos jogos de vertigem, aqueles que, através do movimento, 

provocam transe ou estonteamento, destruindo temporariamente a estabilidade da 

percepção e provocando uma espécie de pânico voluptuoso. A presença do instinto 

de ilinx é menos óbvia em World of Warcraft do que a das outras categorias. 

Entretanto, se a vertigem não é causada pelo movimento do corpo como numa 

montanha russa, por exemplo, ela pode ser produzida pelos inúmeros estímulos 

luminosos, portanto físicos, que se apresentam na interface gráfica com o usuário. A 

sensação de vertigem pode ocorrer, sobretudo, em atividades nas quais muitos 

personagens se encontram, movimentam-se freneticamente e disparam incontáveis 

projéteis luminosos, por exemplo, nos Campos de Batalha. Os jogadores pouco 

Tese versão para entrega.pdf   87 28/05/2015   14:43:52



experientes em navegar em mundo virtual tridimensional, também podem sentir 

vertigem no começo, mas logo se habituam e a sensação desaparece.  

Piaget (2010) propõe outro sistema de classificação de jogos. Ele critica os 

modelos classificatórios vigentes em seu tempo por seus autores terem se 

preocupado apenas com jogos-tipo, excluindo deliberadamente a imensa maioria 

dos jogos, apenas para confirmar as suas teorias42. Para Piaget (2010), a 

classificação dos jogos não devem pressupor um teoria explicativa, ainda que possa 

servi-la. Piaget (2010) defende que sejam analisadas as estruturas reveladas pelos 

jogos. Tendo tal parâmetro como referência, Piaget (2010) propõe uma classificação 

a partir dos três grandes tipos de estrutura que caracterizam os jogos infantis: o 

exercício, o símbolo e a regra. Além dos jogos de construção que se apresentam 

como transição entre os três tipos anteriores e as condutas adaptadas. 

A primeira categoria dos jogos de Piaget, os jogos de exercício não difeririam 

das condutas adaptadas exceto pela sua função. Tais jogos se apresentam na forma 

de esquemas já conhecidos pela criança exercidos simplesmente pelo prazer do seu 

próprio funcionamento, sem uma finalidade que seja externa às próprias condutas, 

nem mesmo aprender. 

É importante deixar claro que jogos da primeira categoria piagetiana podem 

exercitar, não só esquemas sensório-motores do primeiro período do 

desenvolvimento da infância, mas também o próprio pensamento, sem 

necessariamente tornarem-se simbólicos, como no caso dos jogos de palavras ou 

dos casos em que a criança se diverte com sucessivos “porquês” quando aprende a 

perguntar pela causa das coisas ou mesmo aquisições da idade adulta, como é o 

caso de um indivíduo que brinca de fazer funcionar um equipamento eletrônico que 

tenha adquirido recentemente.  

Piaget descarta a teoria do jogo como pré-exercício do psicólogo alemão Karl 

Groos, e com ela, desconsidera também que as primeiras manifestações de 

assimilação funcional se caracterizem enquanto jogos. Para Piaget, ainda que toda 

atividade de assimilação seja autotélica é preciso distinguir como jogo apenas 

aquelas que se despojam da acomodação ou a subordinam numa atividade sem 

esforço de aprendizado nem limitação de ordem prática, caso contrário há risco de 

42 Entre os autores que critica Piaget não menciona Caillois. 
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se confundir todo o processo de desenvolvimento da criança com o jogo. Desse 

modo, Piaget (2010) confirma as ideias apresentadas até aqui, de que o jogo 

depende de uma atitude específica, a do jogar. 

Os jogos de exercício seriam predominantes, segundo Piaget (2010), nos dois 

primeiros anos da criança ao longo do período de desenvolvimento de atividades 

sensório-motoras, mas não desaparecem nas fases posteriores da infância, nem 

mesmo na idade adulta. Acontece que eles reduzem significativamente à medida 

que reduzem as oportunidades de aprender novas competências. Tais jogos têm 

lugar quando o indivíduo aprende algo e repete sua nova habilidade apenas pela 

satisfação de exercer seu novo poder.  

A transição entre os jogos sensórios-motores e os jogos da próxima categoria, 

os jogos simbólicos, reforça a ideia de que o jogo é a predominância da assimilação 

sobre a acomodação. Acontece que nas últimas fases do desenvolvimento sensório-

motor, a criança começa a desenvolver sequências de esquemas como numa 

espécie de ritual. Para Piaget, estes rituais lúdicos se diferenciam do jogo simbólico 

apenas pela falta de uma consciência do “como se fosse”, o que demonstra uma 

continuidade entre os jogos sensório-motores e os jogos simbólicos, além de 

reforçar sua concepção de que o jogo é a predominância da assimilação sobre a 

acomodação, já que a continuidade entre um tipo de jogo e outro evidencia que 

ambos compartilham dos mesmos processos.  

A segunda categoria de jogo, os jogos simbólicos, ocorreria a partir do 

segundo ano de idade da criança e seria caracterizada pela presença de uma 

imagem representativa que evoca um objeto ausente. A representação lúdica, 

entretanto, se daria de modo distinto da representação nas condutas adaptadas, 

pois enquanto nesta última o conceito generaliza, na primeira, a atitude de jogo 

deforma conscientemente os dados fornecidos pela percepção. Ao tomar um bicho 

de pelúcia como um travesseiro para dormir ficticiamente ou fazer de conta que uma 

pedra na sua mão é um carro que corre por uma estrada imaginária, a criança 

deforma a realidade a fim de se satisfazer, ou seja, vale-se da força conservadora 

da assimilação que modifica o entorno em favor de si. Como todo símbolo, segundo 

Piaget (2010) pode apresentar significações imediatas e ao mesmo tempo 

significações mais profundas das quais quem brinca não tem consciência, a criança 
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pode então criar mundos fantasiosos nos quais os seus desejos interditos podem ser 

realizados ou compensados e seus conflitos possam ser liquidados.  

Os jogos simbólicos não fariam desaparecer os esquemas sensório-motores 

no jogo, apenas os subordinariam. Alguns jogos simbólicos mantêm intensa e 

complexa atividade motora. O que faz Piaget (2010) diferir entre os jogos desta 

categoria e da categoria anterior é que atividade motora no caso dos jogos 

simbólicos serve a uma ficção ou a uma consciência de “como se fosse”. A imitação 

também pode aparecer subordinada à assimilação lúdica, diferindo-se nesse caso 

da imitação pura.  

Por fim, a última categoria seria a dos jogos de regras, que surgiriam a partir 

dos sete anos de idade, após a socialização da criança. Vale salientar que Piaget 

(2010) defende que antes disso, há um gradativo processo de socialização dos 

jogos simbólicos. Incialmente as crianças brincam mais na presença umas das 

outras do que propriamente umas com as outras, depois passam a coordenar papéis 

numa variação do jogo simbólico que tende à categoria intermediária dos jogos de 

construção. Entre os períodos dos 7 a 8 anos e dos 11 a 12 anos, há declínio do 

jogo simbólico em função do surgimento do jogo de regras. Como na progressão dos 

jogos de exercícios sensório-motores aos jogos simbólicos, os jogos de regras 

também não excluem os seus predecessores, mas subordinam-nos. As atividades 

sensório-motoras e símbolos estão presentes nos jogos de regras, mas em função 

da ordem estabelecida. 

A continuidade entre as categorias ressalta mais uma vez que há prevalência 

do processo de assimilação em relação ao de acomodação na constituição do jogo. 

As regras do jogo não são inspiradas nas regras sociais, mas construídas em função 

do jogo ainda que possam ultrapassar o significado do jogo. Piaget (2010) distingue 

ainda as regras das regularidades dos jogos anteriores, que podem ser vistas, por 

exemplo, na ordenação de sequências rituais em jogos sensório motores. Para ele, 

as regras surgem no contexto social e em função de uma competição, sem a qual o 

jogo de regras não faz sentido. 

Em paralelo aos jogos de regras, os jogos simbólicos dão origem também aos 

jogos de construção. Piaget considera esta categoria de jogos como intermediária 

entre o jogo e o trabalho, vendo aí uma espécie de continuidade entre estes 

fenômenos. Vale destacar que, por analisar o jogo do ponto de vista do 
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desenvolvimento da criança, esse aspecto da teoria de Piaget (2010)  se contrapõe 

a ideia amplamente difundida por outros autores, sobretudo Huizinga (2008) e 

Caillois, (1990), de que o jogo e o trabalho são diametralmente opostos.  Os jogos 

de construção têm lugar quando o simbolismo passa a tornar-se cada vez mais 

adaptado ao real e a criança passa a brincar com representações teatrais, desenhos 

e esculturas. 

Ao analisar WoW sob a perspectiva classificatória de Piaget, podemos 

observar que o software estimula o desenvolvimento de jogos de regras, visto que 

as ações que nele podem ser executadas são socialmente partilhadas e, mesmo 

quando o jogador está sozinho em alguma área do cenário, ele dispõe de regras 

baseadas na relação com os outros, sejam esses outros jogadores, ou personagens 

simulados por computador. Entretanto, como o próprio Piaget (2010), assinala as 

regras submetem as duas categorias anteriores, mas não as fazem desaparecer.  

WoW é um jogo simbólico na medida em que desenvolve uma ficção da qual 

o jogador participa apenas por interesse lúdico, e além disso, por abrir a 

possibilidade de que o jogador crie simbolismos secundários. É por isso que o 

jogador pode, por exemplo, utilizar WoW, assim como outros videogames como os 

estudados por Alves (2005), como espaço de Catarse. O jogador pode, 

identificando-se com um personagem, projetar nesses jogos seus medos, suas 

raivas, seus desejos e suas frustrações quotidianas para satisfazer ou expurgar tais 

sentimentos.  

Por fim, WoW necessita da disposição das faculdades mentais do jogador 

utilizadas fora do seu contexto original, como o uso de pensamento estratégico e 

tático, além da mobilização de esquemas sensório-motores dirigidos ao 

desenvolvimento das atividades do jogo, sobretudo, a coordenação olho-mão. 

Ao se estabelecer uma comparação entre as categorias de Piaget de Caillois 

é possível perceber semelhanças e diferenças entre os sistemas de classificação 

que ajudam a compreender a vastidão dos tipos de jogos e a dificuldade de se 

estabelecer uma classificação definitiva. O próprio Piaget (2010) menciona essa 

dificuldade e afirma que é inevitável para qualquer classificação excluir alguns jogos. 

O que para ele é mais problemático, entretanto, é quando há exclusão de 

importantes tipologias de jogos inteiras a serviço da comprovação de uma teoria pré-

existente.  
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A categoria ilinx de Caillois (1990), poderia ser pensada como um 

subconjunto dos jogos de exercício de Piaget,  já que estes últimos são jogos nos 

quais o sujeito obtém prazer em ser causa, sobretudo dos esquemas sensório-

motores, entre os quais, não há porque excluir aqueles que provocam vertigem, 

ainda que Piaget (2010) não os tenha mencionado. Contudo, no trabalho de Caillois 

(1990), o prazer da vertigem parece ter nos jogos da categoria ilinx, uma importância 

em si, para além do prazer que pode ter o poder de causá-la. Essa importância é 

tanta que, na perspectiva de Caillois, é o mesmo instinto de obter vertigem através 

de estímulos físicos nos jogos, que poderia se degenerar em vícios em substâncias 

químicas, as drogas de toda sorte. Daí este trabalho conclui que, ainda que a 

categoria de jogos de exercício de Piaget (2010) possa ser mais ampla e de algum 

modo comtemplar os jogos sob a égide de ilinx em Caillois, ela não dá conta da 

especificidade estrutural dos jogos de Vertigem. 

Já no instinto de mimicry, definido por Caillois, poderia se englobar, tanto os 

jogos simbólicos como os jogos de construção de Piaget (2010). Mas, nesse caso, é 

Piaget que percebe mais sutilezas nas estruturas de tais jogos, pois os analisa em 

um contínuo de desenvolvimento e, assim, pode notar a aproximação do jogo e do 

trabalho através dos jogos de construção. 

É o foco no desenvolvimento da criança, entretanto, o que parece fazer Piaget 

(2010) ignorar a diferença estrutural entre os jogos de competição por destreza e os 

jogos de competição por sorte, que ele reúne mesmo sem mencionar diretamente 

entre os jogos de regras, pós-socialização. Caillois (1990) nota uma diferença 

fundamental entre essas categorias: enquanto nos jogos de competição pela 

destreza (agon), os jogadores confiam na sua própria habilidade, nos jogos de 

competição por sorte (alea), os jogadores entregam-se a uma força superior, tal 

como o destino, os astros ou os seres divinos.  

Uma terceira categorização enriquece ainda mais a perspectiva sobre a 

abrangência do que se pode ser compreendido com jogo. O trabalho de Salen e 

Zimmerman apresenta três categorias de play: being playfull, ludic activities e game 

play. Segundo essa categorização, o jogo (play), na sua primeira e mais abrangente 

instância (being playfull) engloba desde as atitudes jocosas relacionadas a outras 

atividades da vida, até as manifestações mais específicas das categorias seguintes 

ludic activities e os games. Being playfull compreenderia, além das categorias 
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seguintes, atitudes lúdicas que irrompem no dia-a-dia, por exemplo, falar, vestir-se 

ou gesticular jocosamente. No caso dessa primeira instância do jogo, essas ações 

jocosas revestem ações da realidade quotidiana de ludicidade. É interessante notar 

que nem as categorias de Piaget (2010), nem as de Caillois (1990) dão conta 

precisamente desse conjunto de jogos menos formalizados, ainda que Caillois 

(1990) apresente os conceitos de paidia e ludus e Piaget (2010) afirme que qualquer 

esquema é passível de se transformar em um jogo de exercício. 

A segunda categoria do jogo (play) para Salen e Zimmerman seria a das 

atividades lúdicas (ludic activities), que não exclusivamente os jogos no sentido mais 

estrito (games), como por exemplo, um gato que brinca com um novelo de lã, duas 

pessoas que brincam de lançar um disco ou uma bola, a dança e as representações 

teatrais. Para tornar mais clara a distinção entre essas atividades lúdicas e às que 

mais estritamente podem ser chamadas de games, Salen e Zimmerman fazem 

referência à tipologia do jogo (play) proposta por Caillois. Vale ressaltar que Caillois 

escreveu em francês, língua que, como o português, utiliza uma palavra (jeu) para 

designar todas as vastas manifestações do que os falantes do inglês designam 

através do termo play.  

Salen e Zimmerman (2004) sugerem que as categorias agon e alea, 

propostas por Caillois sejam as duas mais afins ao jogo propriamente dito (game), 

enquanto que mimicry e ilinx fugiriam ao escopo do que definiria essa palavra 

inglesa, dando corpo ao conjunto intermediário entre being playful e games que 

Salen e Zimmerman (2004) chamam de atividades lúdicas (ludic activities). Salen e 

Zimmerman (2004) ressaltam, entretanto, que muitos games fazem uso dos instintos 

de mimicry e ilinx a despeito destes não constituírem games por si.   

Salen e Zimmeman evocam também a gradação, proposta por Caillois, que 

vai da turbulência (paidia) à regulamentação (ludus) – observando semelhanças no 

trabalho do teórico francês com a perspectiva apresentada por eles, ainda que 

observem que a divisão das três categorias que vão de  being playful a game play 

não é importante dentro da perspectiva de Caillois, até pelo diferente modo que os 

idiomas francês e inglês estruturam o pensamento sobre o jogo a partir das palavras 

que nomeiam tal fenômeno43.   

43 Sobre esse aspecto vale ainda relembrar a perspectiva de Henriot (1989) de que nada garante que 
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A terceira e última categoria do jogar segundo a classificação de Salen e 

Zimmerman, é game play, um subtipo de ludic activities, e, consequentemente, de 

being playful, que, só ocorre nos jogos propriamente ditos (games). Para os autores, 

game play, é a categoria, entre as três propostas por eles, em que o sentido de play, 

como um movimento livre em uma estrutura mais rígida ganha mais corpo. As regras 

do jogo seriam as responsáveis por fornecerem uma estrutura na qual o jogar se 

estabelece e à qual a ação do jogador se opõe tentando superá-las. É interessante 

ainda notar que os jogos de regras de Piaget (2010) encaixam-se perfeitamente na 

definição do termo inglês game, embora não seja possível afirmar com convicção 

que estes sejam os únicos a participar dessa categoria, afinal, para Piaget (2010) os 

jogos de regras, só fazem sentido na competição. O caso dos jogos colaborativos 

mereceria um estudo particular sobre esse aspecto, mas que foge ao escopo desta 

tese. 

A partir dos três graus de manifestação do jogo (play), segundo Salen e 

Zimmerman (2004) é possível afirmar que World of Warcraft é um software de 

entretenimento, desenvolvido como uma estrutura planejada para permitir a 

expressão atividades lúdicas da mais vasta gama e, mesmo, de atividades não 

necessariamente lúdicas. 

Como o pesquisador brasileiro de videogames Thiago Falcão evidencia na 

sua dissertação de mestrado, as atividades em MMORPG, sobretudo em World of 

Warcraft, que é o objeto da sua pesquisa, extrapolam as funções lúdicas, 

notoriamente a partir da interação com os pares de jogo e da criação de redes 

sociais dentro do jogo.  

 

Para solidificar nossa argumentação, é necessário que compreendamos 
que MMORPGs não são jogos eletrônicos stricto sensu – mais que isso, 
eles apenas herdam características dos video games, como também o 
fazem dos ambientes de interação que possuem, como fim, a formação de 
relações sociais. (FALCÃO, 2010, p.14) 

 

Ao mesmo tempo, é exatamente o fato de existirem atividades em World of 

Warcraft que não se encontram no âmbito das atividades lúdicas (ludic activities) e 

do jogo propriamente dito (game) que permite a existência de atividades que 

as ideias do jogo que fazem culturas diferentes se referem ao mesmo fenômeno. 

Tese versão para entrega.pdf   94 28/05/2015   14:43:53



pertençam ao primeiro grau do espectro de play (being playful) sem pertencer ao 

segundo e ao terceiro, como, por exemplo, o uso jocoso da linguagem enquanto se 

conversa em um dos canais de bate-papo, o uso do sistema de expressões de 

sentimentos do jogo para executar gestos zombeteiros, como, por exemplo, dançar 

ou rir, após matar um inimigo, ou até o uso de itens cosméticos, que não tem função 

prática no jogo, mas provocam gracejos entre os usuários. Vale ressalvar que uso 

dos itens cosméticos e das expressões vocais e gestos pré-definidos no jogo 

possam deslizar para a categoria mimicry, segundo a terminologia de Caillois (1990), 

o que levaria essas atividades ao encontro da segunda categoria de Salen e 

Zimmerman, ludic activities. 

Já no campo das atividades lúdicas existe uma vasta gama de possibilidades 

de experiências sob a égide de mimicry. Há servidores inteiros em outros países, 

assim como há guildas nos servidores brasileiros, em que a interpretação de 

personagens, em um sentido mais estrito é encorajada e os jogadores podem criar 

narrativas, estabelecer coerências nas ações e falas dos seus personagens 

jogáveis, mesmo quando isso contrarie a possibilidade de progredir mais rápido ou 

se tornar mais poderoso no jogo. Além disso, há jogos de simulação de processos 

como cuidar de uma fazendinha própria numa paródia do bem sucedido jogo de 

facebook farmville e ainda pequenas brincadeiras como arremessar bolas um no 

outro, utilizar brinquedos em parques, tais como o carrossel no evento sazonal da 

feira de negraluna. 

  Tomando World of Warcraft como um todo, assim como a maioria dos 

RPGs, poderia se afirmar que este software não oferece de imediato a experiência 

de um game, pois não há um objetivo único no jogo que, sendo cumprido leve a um 

resultado mensurável44. Por isso, Salen e Zimmerman põem os RPG, sejam de 

papel e caneta como Dungeons and Dragons ou os MMORPG, como Everquest ou 

WoW, como casos limítrofes em relação à sua definição de jogo. Para eles, os RPG 

teriam todas as características de um game, exceto uma, um final com resultado 

mensurável, ou seja, não se ganha ou se perde em absoluto um RPG.  

A partir dessa descrição, deveria parecer que multiplayer role-playing 
games não são, de fato, games. Mas essa pareceria uma conclusão 
ridícula, porque RPGs estão extremamente ligados ao desenvolvimento de 

44 Muitos videogames do gênero RPG em modo singleplayer são exceções a esta afirmação, pois 
costumam ter uma meta final que quando concluída decreta a vitória no jogo.  
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games e à cultura dos games. Nossa posição é a seguinte: RPGs podem 
ser enquadrados como games de qualquer modo – tendo eles ou não um 
resultado quantificável. Se você olha um jogo como um todo, pode não 
haver uma única meta acima de tudo que seja quantificável. Mas, se você 
considera as missões que o jogador completa seção por seção, o conjunto 
de metas pessoais dos jogadores por elas mesmas, os níveis de poder que 
os jogadores obtêm, então sim, os RPG têm resultados quantificáveis. 
Nesse sentido, um RPG é um sistema mais amplo que facilita dentro de si o 
desenvolvimento do game play, dando vazão a uma série de resultados 
construídos uns sobre os outros ao longo do tempo45. (SALEN; 
ZIMMERMAN, 2004) 

 

Como já foi dito, tomando como base o trabalho de Bonenfant (2010), o jogo 

não é uma estrutura dotada de características pré-determinadas em relação à 

experiência. Os RPG apenas tornam essa afirmação evidente. O que faz um RPG 

ser um jogo é a atividade que o jogador decide desempenhar a partir da estrutura 

com a qual se relaciona, performando um tipo específico de atividade lúdica, aquele 

tipo que Salen e Zimmerman denominam game play, se apropriando do sistema e 

estabelecendo suas próprias metas e parâmetros para definir suas vitórias e 

derrotas. A estrutura de World of Warcraft, oferece inúmeras oportunidades para que 

o usuário se apropriem delas enquanto jogos no sentido mais estrito (game): são 

duelos consensuais (em quaisquer servidores); duelos ocasionais (possíveis nos 

servers jxj); missões a serem cumpridas; masmorras a serem desbravadas; 

conquistas a serem realizadas; campos de batalha a serem dominados; jogos de 

arena a serem vencidos; jogos de destreza ou sorte em eventos sazonais.  

Em suma, World of Warcraft é um software no qual seu usuário pode se 

apropriar de maneiras não necessariamente lúdicas, sobretudo como uma rede 

social, e de diversas maneiras lúdicas, transcorrendo por todo o espectro de 

classificação de jogos propostos tanto por Caillois (1990), de ludus a paidia, 

manifestados através dos instintos de mimicry, ilinx, agon ou alea, quanto por Piaget 

(2010), já que carrega elementos dos jogos sensório-motores, simbólicos e dos 

jogos de regras, e ainda por Salen e Zimmerman (2004), já que possibilita o 

surgimento de uma atitude jocosa, oferece diversas oportunidades para o 

45  From this description, it would appear that multiplayer role-playing games are not, in fact, games. 
But this seems like a ridiculous conclusion, because RPGs are so closely bound up in the 
development of games and gaming culture. Our position is this: RPGs can be framed either way—as 
having or not having a quantifiable outcome. If you look at the game as whole, there may not be a 
single, overriding quantifiable goal. But if you consider the session-to-session missions that players 
complete, the personal goals players set for themselves, the levels of power that players attain, then 
yes, RPGs do have quantifiable outcomes. In this sense, an RPG is a larger system that facilitates 
game play within it, giving rise to a series of outcomes that build on each other over time 
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desenvolvimento de atividades lúdicas e inclusive as que se estruturam enquanto 

games.  

Diante do estudado ao longo da presente seção, torna-se evidente que o que 

define que tipo de atividade que é desempenhada em World of Warcraft é o modo 

como o jogador se apropria do sistema. O jogador pode na sua ação deformar as 

estruturas que o software lhe oferece, sejam elas as estruturas planejadas pelos 

desenvolvedores ou mesmo as estruturas sociais agregadas ao sistema em 

questão. Contudo, dizer que a apropriação do usuário é o que define se sua 

experiência será um jogo ou não e de que tipo será esse jogo não significa 

menosprezar World of Warcraft, ou de qualquer outro software desenvolvido para 

que seus usuários vivenciem uma experiência lúdica, enquanto jogo. World of 

Warcraft e qualquer outro videogame é sim um jogo na acepção que esta palavra 

tem de material de jogo, mas pode também ser muitas outras coisas a partir do uso 

que se fizer dele. 
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4 O MUNDO DE WARCRAFT 

 

O capítulo anterior apresentou World of Warcraft entre os videogames e suas 

tipologias, identificando-o como um MMORPG, embora reconhecendo que este jogo 

se beneficie também de características de outros gêneros. Em seguida, discutiu a 

ideia de jogo e pôde verificar que WoW, embora seja evidentemente um pensado 

como material de jogo, pode ser utilizado a partir de apropriações diversas. 

Os MMORPG são softwares derivados da convergência das tecnologias de 

representação e de comunicação, que agregam funções dos dois campos 

(MURRAY, 2003), híbridos entre games e redes sociais (FALCÃO, 2010). Tais 

estruturas digitais são espaços virtuais navegáveis simultaneamente por múltiplos 

usuários conectados por rede (KLASTRUP, 2003; RIBEIRO, FALCÃO, 2009) e 

estruturados espacialmente para favorecer o desenvolvimento de atividade lúdicas 

(AARSETH, 2008), embora como já tenha sido notado neste trabalho, não se 

restringem a estas. 

Provavelmente, por conta dessa impossibilidade de se explicar os MMORPG 

apenas pelo jogo tenha o surgido a noção de mundo virtual. Na primeira parte do 

capítulo, a noção de mundo virtual será apresentada, confrontando as diferentes 

perspectivas sobre o assunto, e analisando World of Warcraft em suas 

especificidades enquanto tal. Visto que o mundo virtual é uma expressão digital de 

construções imaginárias, a segunda parte, recorre às teorias do imaginário, 

sobretudo a partir do trabalho de Durand (2012) e estas se aliam às teorias dos 

gêneros literários (ROSENFELD, 1985; STAIGER, 1997). Enfim, na última parte do 

capítulo as teorias do imaginário aliadas às teorias dos gêneros literários auxiliam a 

compreender o funcionamento do mundo virtual estudado no seu processo de 

expansão contínua.  

4.1 Os Mundos Virtuais 

 

O economista e professor de telecomunicações estadunidense Edward 

Castronova (2001), em um texto precursor dos estudos sobre MMORPG no qual 

estudou a economia de Norrath, mundo do jogo Everquest, define os mundos 
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virtuais como softwares de computador que apresentam como características: a 

interatividade, a fisicalidade e a persistência. 

Castronova (2001) não explicita precisamente o que denomina por 

interatividade de modo que a presente tese recorre à definição de Murray (2003). A 

interatividade é para Janet Murray (2003) a conjunção de duas propriedades do 

meio digital, o seu caráter participativo e o seu caráter procedimental46. O caráter 

procedimental se refere, para Murray (2003, p.78), à capacidade de executar uma 

série de regras a partir da interpretação de dados. O computador não seria um 

instrumento de transmissão de informações, mas um equipamento capaz de 

incorporar comportamentos complexos. Para tanto, ele demanda regras que o 

permitem lidar com os dados inseridos.  O caráter participativo, diz respeito à 

possibilidade de se induzir comportamentos na máquina a partir de uma ação. O 

meio reage às informações que são inseridas nele.  

  

Assim como a propriedade de representação primária da câmera e do 
projetor de cinema é a reconstituição fotográfica da ação no tempo, a 
propriedade de representação primária do computador é a reconstituição 
codificada de respostas comportamentais. É isso o que, na maioria das 
vezes, se pretende afirmar quando dizemos que os computadores são 
interativos. Significa que eles criam um ambiente que é tanto procedimental 
quanto participativo. (MURRAY, 2003, p.80) 

 

Um estudo mais aprofundado da interatividade em World of Warcraft será 

apresentado no Capítulo 5, que analisa características da ação dramática nesse 

mundo virtual. Por ora, é importante ainda ressaltar que, ao definir os mundos 

virtuais, Castronova (2001) se resume a afirmar sobre a interatividade que esta não 

se restringe ao uso de um único computador e que um grande número de pessoas 

podem interagir com um mesmo ambiente virtual de forma remota através da 

internet. Esta característica da interatividade nos mundos virtuais ressaltada por 

Castronova (2001), entretanto, é capital para compreendê-los, na medida em que é 

importante saber que no espaço compartilhado pelos personagens-jogadores, os 

inputs de um usuário podem afetar a percepção e inclusive a ação dos outros, além, 

é claro, de afetar o comportamento dos possíveis agentes controlados por 

computador.  

46 Para a autora o meio digital é participativo, procedimental, espacial e enciclopédico.   
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Castronova (2001) chama de fisicalidade à existência de uma interface 

computacional que simula um ambiente físico, geralmente regulado por simulações 

de leis naturais similares às do nosso mundo, tais como a gravidade, a possibilidade 

de se morrer ao ser ferido por uma arma ou numa queda; e, outras leis próprias do 

mundo em questão, como, por exemplo, alguns personagens serem capazes de 

controlar os elementos materiais, lançar magia, controlar mentes, ressuscitar ou 

voar. O autor se refere a um ambiente físico tridimensional visualizado a partir de 

uma focalização narrativa em primeira pessoa, mas é evidente que essa observação 

se deve à análise de Everquest, que adota esse padrão e não necessariamente se 

aplica a todos os mundos virtuais.  

Os MUD, por exemplo, embora sejam totalmente baseados em texto, são 

compreendidos por Klastrup (2003) como mundos virtuais. E mesmo no caso dos 

MUD, é possível observar a fisicalidade como uma característica. A diferença que o 

mundo físico de um MUD é representado através de palavras e não de uma 

interface gráfica, como Castronova (2001) verifica em Everquest. Já WoW, 

apresenta uma fisicalidade representada através de gráficos tridimensionais, mas 

difere de Everquest, pois apresenta por padrão uma focalização narrativa em 

terceira pessoa, ou seja, o personagem jogável é visto na tela. Em todo caso, é 

possível se aproximar a câmera do personagem jogável em WoW até que ele 

desapareça e o jogador veja como que através dos olhos do seu avatar, ou seja, em 

primeira pessoa. 

Como persistência Castronova (2001) entende a características dos 

programas conhecidos como mundos virtuais de continuarem em funcionamento a 

despeito de estarem sendo utilizados ou não. Estes programas persistentes 

registram a localização dos personagens e dos objetos, permitindo que o jogador 

tenha a sensação de que ele retoma a sua ação do ponto em que parou. Também 

são preservadas as posses virtuais dos avatares de modo que ao desconectar-se e 

reconectar-se ao mundo virtual o jogador possuirá os mesmos objetos e a mesma 

quantidade de dinheiro na(s) sua(s) bolsa(s), estará vestido com as mesmas roupas 

ou armaduras e terá, quando for o caso do mundo em questão permitir, os mesmos 

objetos guardados em cofres de bancos e os mesmos imóveis.  

Klastrup (2003) avança na teorização do que seriam os mundos virtuais, 

buscando compreender o que faria que algo pudesse ser chamado assim. E, 
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segundo ela, a característica própria que tornaria algo um mundo (Worldness) 

poderia ser observada em dois níveis, um mais abrangente que definiria de modo 

abstrato o que pode ser considerado um mundo virtual e outro mais específico no 

qual se poderia verificar o que caracteriza um mundo virtual determinado como tal. A 

autora (KLASTRUP, 2003) utilizou com exemplo para verificar a Worldness de um 

determinado mundo virtual, o mundo de Everquest, o mesmo estudado por 

Castronova, enquanto que neste trabalho os conceitos de Klastrup são verificados 

em World of Warcraft. 

Klastrup (2003) se propõe a criar uma definição abrangente que possa incluir 

os MUD  e os mundos gráficos em 2d e 3d, os mundos virtuais que sejam games e 

os mundos mais focados na interação social. Entretanto, a definição de Klastrup 

(2003) diferencia os mundos virtuais de outros ambientes, que sejam mais restritos 

espacialmente ou não permanentes. Assim permanecem fora da definição de 

mundos virtuais para Klastrup (2003) jogos como counter strike, que embora possa 

reunir diversos jogadores online não se constitui como uma espacialidade da qual se 

possa conceber a totalidade e nem possui uma existência independente do uso ao 

longo do tempo; as comunidades virtuais, que permitem a interação social sem 

possibilitar a interação com o mundo em si; e, além disso, distingue os mundos 

virtuais também dos outros tipos de mundos imaginários tais como os dos romances 

ou filmes, enfatizando que, dentre estes, apenas os mundos virtuais podem ser 

habitados através de avatares. A partir da definição do seu escopo de mundos 

virtuais Klastrup (2003) chega a sequinte definição:  

Um mundo virtual é uma representação online persistente, que contém a 
possibilidade de interação síncrona dos usuários entre si e dos usuários 
com o mundo dentro do quadro projetado como universo navegável.  

Mundos virtuais são mundos nos quais é possível se mover, através de 
representações persistentes do usuário, em contraste com mundos 
representados das ficções tradicionais, as quais são mundos apresentados 
como habitados por pessoas reais, mas não são realmente habitáveis.47 
(Klastrup, 2003, em itálico no original) 

Klastrup (2003) identifica ainda que os mundos virtuais integram quatro 

diferentes aspectos funcionais: o mundo como ficção (World as fiction), o mundo 

47 A virtual world is a persistent online representation, which contains the possibility of synchronous 
interaction between users and between user and world within the framework of a space designed as 
a navigable universe. 

“Virtual worlds” are worlds you can move in, through persistent representation(s) of the user, in 
contrast to the represented worlds of traditional fictions, which are worlds presented as inhabited by 
real people, but not actually inhabitable. 
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como atividade lúdica e performance no espaço (World as play and performance 

space), o mundo como jogo (World as game) e o mundo como produtor de uma 

história em comunidade (World as community and story producer)48. 

Em uma primeira instância segundo a divisão de Klastrup (2003), os mundos 

virtuais estariam ligados a uma narrativa que daria aos usuários uma consciência do 

universo no qual estão entrando. Essa grande narrativa constituiria a cosmologia do 

referido mundo, seus mitos de origem e evolução, religiões, conhecimento das 

possíveis raças e classes dos personagens do jogo, histórias dos possíveis heróis e 

vilões. Essa grande narrativa extrapola o espaço diegético do mundo virtual, 

podendo se constituir em diversas mídias como no caso de World of Warcraft, em 

que romances, outros jogos digitais e não-digitais, guias de jogo. Até mesmo 

espaços de construção colaborativa como wowwiki constroem a História do mundo 

de Azeroth, sua relação com o mundo de Draenor, suas guerras, heróis, religiões e 

mitos de origem. Para saber mais sobre WoW enquanto ficção ler a seção De 

Warcraft a World of Warcraft no Capítulo 2. 

O segundo aspecto dos mundos virtuais, segundo Klastrup (2003) estaria 

relacionado à capacidade do avatar agir no mundo, de pôr-se em relação com os 

objetos representacionais interativos, enfim seria a performance do usuário na 

espacialidade representada. Neste ponto, a ação do usuário do mundo virtual se 

identificaria com o jogo no sentido da palavra inglesa “play”. World of Warcraft 

permite que o usuário, através do seu personagem jogável, execute ações como 

caminhar, correr, nadar, dançar, falar, gritar... Enfim, desempenhar uma série de 

ações predefinidas como possíveis no mundo apenas por se divertir ao fazê-las ou 

concatenadas com os objetivos de jogo que já constituem o próximo aspecto do 

mundo virtual. 

O terceiro aspecto dos mundos virtuais segundo Klastrup (2003), seria a sua 

função de jogo propriamente dito (game), ou seja a ação dentro da estrutura do 

mundo e simultaneamente contra essa mesma estrutura a fim de atingir uma ou 

mais metas. World of Warcraft, como a maioria dos MMORPG não tem um objetivo 

único final que possa determinar se o jogador ganhou ou perdeu. O jogo (game) se 

48 Ao pé da letra poderia se traduzir a expressão como um mundo como produtor de histórias e 
comunidades, entretanto, seguindo ao longo da leitura a autora valoriza os acontecimentos 
narráveis produzidos em comunidade e não as histórias e as comunidades produzidas 
separadamente. 
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dá a partir da aceitação por parte do jogador de missões dadas por personagens 

não jogáveis, pela atitude de lúdica frente a possíveis combates ocasionais com 

criaturas e jogadores, frente a incursões em masmorras, raides e campos de 

batalha, pela definição como meta de uma ou mais conquistas previamente 

estabelecidas no software, ou pela apropriação das estruturas do jogo no 

estabelecimento de objetivos individuais independentemente de haver algum 

reconhecimento por parte do software.  

Por fim, a experiência de exploração do espaço e da superação dos objetivos 

do jogo seria capaz de gerar histórias narráveis, estas muito frequentemente vividas 

junto a outros jogadores, de modo que os mundos virtuais seriam produtores de 

narrativas e/em comunidades. Uma sequência de missões, feita sozinho ou em 

grupo, uma masmorra ou raide, um confronto ocasional com outro jogador são 

experiências passíveis de produzir uma narrativa, de modo que Klastrup (2003), 

define a possibilidade de criações de narrativas desse tipo como o quarto aspecto 

funcional dos mundos virtuais.  

Tendo verificado os quatro aspectos funcionais acima estudados, Klastrup 

(2003) nota que a experiência de “Worldness” parece estar relacionada ao 

sentimento de presença e de engajamento em dado mundo virtual. Para ela, esses 

sentimentos são produzidos a partir da relação do usuário com a construção do 

mundo como jogo e como espaço social, somados à sensação de se constituir uma 

vida no tal mundo por conta da interação continuada ao longo do tempo, dado o 

caráter persistente da representação.  

Numa perspectiva contrária a até aqui apresentada, Aarseth (2008), aponta 

que a ideia de Gameworld (mundo de jogo) é traiçoeira (tricky). Para o autor, se 

referir a World of Warcraft como um mundo ressaltaria o aspecto de autonomia 

desse espaço, mas Azeroth não seria exatamente um mundo, nem mesmo um 

mundo ficcional. Para Aarseth, um teórico interessado nos aspectos formais do jogo, 

o mundo de World of Warcraft é um mundo oco. Do seu ponto de vista, o adjetivo 

oco se refere às estruturas rígidas dentro das quais a ação de jogar se desenvolve.  

Longe de apontar o vazio de World of Warcraft como um defeito, ele o aponta 

como um dos principais motivos de seu grande sucesso em múltiplas culturas, pois 
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este mundo oco seria uma estrutura criada para potencializar a atividade lúdica e a 

interação social.  

A presente tese defende, ao contrário da proposição de Aarseth (2008), que 

World of Warcraft participa da construção do grande universo ficcional que liga todas 

as mídias de Warcraft, como uma das peças constitutivas de uma narrativa 

transmídia49, dentro da qual, o jogador inscreve a sua própria trajetória. Ao contrário 

do que Aarseth afirma, a narrativa ficcional do universo Warcraft progride em World 

of Warcraft, basta acompanhar a sequência dos pacotes de expansão e dos patchs 

do jogo (apresentada no capítulo 2) para ver que eles impulsionam adiante a 

narrativa do jogo como os capítulos de uma série, como será visto no capítulo 5, 

sobre a ação dramática em WoW.  

Além de fazer progredir a narrativa do universo ficcional em que se insere a 

cada pacote de expansão e em alguns dos seus patchs, World of Warcraft permite a 

construção de uma experiência retrospectivamente narrável por parte do jogador 

junto a seus pares, como já foi abordado nesta mesma seção da tese em 

consonância com o trabalho de Klastrup (2003). Mais do que isso, a ação do jogador 

em World of Wacraft é já ficcional, visto que o modo através do qual a ação se 

apresenta em WoW constitui drama.  

Ainda que na poética de Aristóteles [1984] a ideia de drama esteja limitada 

estritamente à tragédia e à comédia, o filósofo grego fornece uma chave de 

entendimento do gênero dramático para além do seu tempo ao classificar as artes 

poéticas, para ele miméticas, segundo objetos, modos e meios de imitar. Segundo 

Aristóteles, o objeto de imitação das tragédias e comédias (as formas de drama 

conhecidas no seu tempo), seria a ação, mas este também seria o objeto de outras 

formas poéticas, como as epopeias. Os meios que comédia e tragédia utilizam para 

imitação – segundo Aristóteles, o metro, o ritmo e o canto – são compartilhados 

também pelo nomos, manifestação poética reconhecida como primeira associação 

entre a lírica e a música. Para Aristóteles (1984) o que caracteriza o drama é o modo 

de imitação: 

 

49 Narrativa transmídia é um fenômeno estético identificado por Jenkins como resposta à 
convergência midiática. É a construção de universos ficcionais através de diversos meios que 
suplementam as informações narrativas uns dos outros.  
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Por isso, num sentido, é a imitação de Sófocles a mesma que a de Homero, 
porque ambos imitam pessoas de caráter elevado; e, noutro sentido, é a 
mesma que a de Aristófanes, pois ambos imitam pessoas que agem e 
obram diretamente. Daí o sustentarem alguns que tais composições se 
denominam dramas, pelo fato de se 
imitarem agentes [dróntas]. (ARISTÓTELES, 1984, p.243) 

 

O modo de imitação dramático é, portanto, aquele em que os personagens 

agem como que por si mesmos, mas no caso do drama encenado, obviamente, 

dependem de alguém que os interprete ou os jogue. Aqui é interessante notar que 

embora não seja o caso do português, outros idiomas como o francês e o inglês, 

utilizam a mesma palavra para o que em português chamamos de interpretar 

personagens e jogar (no francês jouer, no inglês play). É curioso notar que Klastrup 

(2003) utiliza os termos play e performances para tratar da ação do jogador no 

espaço, entretanto, em nenhum momento do seu texto, ela menciona o termo 

drama. Quando este trabalho afirma que a ação jogável em WoW constitui drama, o 

que se quer dizer é justamente que o modo de agir nesse mundo virtual é através de 

personagens que parecem agir por eles mesmos, mas que estão sendo 

interpretados por alguém, no caso dos personagens jogáveis, ou simulados por 

inteligência artificial, no caso dos personagens não jogáveis.  

Aarseth (2008) parece minimizar essa narratividade da experiência do jogo 

pelo fato das ações do jogador, segundo ele, não impactarem o mundo a sua volta. 

É realmente comum em World of Warcraft, que um jogador salve um personagem 

específico e, depois de alguns segundos ou minutos, esse mesmo personagem 

esteja novamente preso para que outro jogador possa salvá-lo por sua vez. Da 

mesma forma, um jogador pode matar um personagem específico e, em segundos 

ou minutos depois (em casos menos frequentes horas), ele esteja novamente vivo 

para que outro jogador possa matá-lo e cumprir a missão que o primeiro já cumpriu. 

Nada impede também que um mesmo jogador mate várias vezes o mesmo 

personagem. Este aspecto, para Arseth (2008), é um dos pontos que aproxima 

World of Warcraft do parque temático e o afasta da ideia de mundo – vale lembrar 

que quando Aarseth fala em mundo, ele inclui a ideia de mundo ficcional.  

A metáfora do parque temático é realmente bastante útil para se compreender 

o funcionamento de World of Warcraft como um espaço que prioriza a 

potencialização de atividades lúdicas, permitindo que as suas atrações, como as dos 

parques de diversão, estejam disponíveis de tempo em tempo para os usuários que 
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quiserem acessá-las. Essa característica, entretanto, não necessariamente reduz a 

importância da ficção neste mundo. Significa apenas que World of Warcraft é um 

mundo cíclico, inclusive na forma de estruturar a sua narrativa, o que será 

demonstrado com apoio das teorias do imaginário a partir das imagens invocadas 

pelo próprio Aarseth nas seções seguintes. A imagem do oco e mais 

especificamente, a da concha utilizada como metáfora para falar de World of 

Warcraft, encontrará a seguir as perspectivas de Bachelard e Durand enquanto que 

o parque temático será analisado de acordo com as ideias de simulação e simulacro 

de Baudrillard. Antes de analisar WoW e os discursos produzidos sobre este 

software a partir das teorias do imaginário é necessário contextualizar essas teorias. 

Na seção seguinte trataremos ainda das relações das teorias do imaginário com as 

teorias dos gêneros literários. 

 

4.2 As estruturas do Imaginário e os gêneros literários 

 

As teorias do imaginário emergem no século XX em um processo de 

revalorização da imagem em contraposição a um longo período de iconoclastia no 

Ocidente. Tal postura iconoclasta, segundo a professora da USP Maria Cecília 

Sanches Teixeira (2005), estaria tanto relacionada com religiões, sobretudo cristãs, 

quanto a um pensamento racionalista que vai da Antiguidade Clássica ao século das 

luzes e ainda encontra ecos na atualidade. O Antropólogo francês Gilbert Durand, 

que sistematizou a Antropologia do imaginário, já ressalta o modo pouco generoso 

com que pensadores que formaram as bases do pensamento ocidental (tais como 

Sócrates, Santo Agostinho e Descartes) contribuíram para as correntes de 

pensamento mais recentes que afastam a imagem da ciência a pretexto de que a 

primeira poderia induzir a segunda ao erro ou à imprecisão e que a imagem estaria 

associada a fases menos desenvolvidas da consciência humana. Segundo Durand 

(2012), esta é uma concepção coisificada da imagem que a desliga do seu 

dinamismo e da sua função fundamental para apresentá-la como algo inferior ou na 

melhor das hipóteses como infância do pensamento racional. É, sobretudo, a partir 

do trabalho do filósofo francês Gaston Bachelard, e tomando de empréstimo também 

pensamentos de autores como Sartre, Pradines, Piaget e Jung, que Durand (2012) 
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demonstra que a imaginação é antes processo dinâmico matriz de todo pensamento 

racional e indissociável deste.  

O método da pesquisa de Durand (2012) visa mostrar as constelações de 

imagens que convergem por isomorfismo. Ele escolhe, por lhe parecer mais 

confortável, partir de uma metodologia psicologista para chegar a uma abordagem 

cultural. Durand (2012) elege então trabalhar com a perspectiva da escola a escola 

Bretchereviana dos reflexos dominantes. Betcherev, segundo Durand, observa nos 

recém-nascidos duas dominantes: a dominante postural "que coordena ou inibe 

todos os outros reflexos quando, por exemplo, se põe o corpo da criança na vertical" 

(DURAND, 2012, p.48); e a dominante digestiva que se manifesta “especialmente no 

ato de deglutição e no ato de defecação” (DURAND, 2012, p.48) e que, de modo 

similar a dominante anterior, também suprime a capacidade do indivíduo responder 

a outros estímulos. Por fim, haveria uma terceira dominante: a sexual, que teria sido 

estudada apenas no animal adulto não humano, por J.M. Oufland, e que seria 

reafirmada ainda que de modo vago por Betcherev como um reflexo dominante no 

homem, mas que, por outro lado, havia sido posta pela psicanálise como uma 

“dominante todo-poderosa da conduta animal” (DURAND, 2012, p.49) 

Durand não pretende utilizar em sua teoria, essas dominantes reflexas como 

dominantes da representação simbólica. O que Durand percebe é que elas 

funcionam como uma estrutura sensório-motora em torno da qual se organizam as 

imagens e o seu valor afetivo, visto que o trabalho de Piaget já havia demonstrado 

uma estreita relação e a continuidade entre os esquemas sensório-motores e a 

representação. Sendo assim, Durand (2012) classifica o imaginário a partir de dois 

grandes Regimes. O primeiro, Diurno, estruturado em torno da dominante postural. 

E o segundo, Noturno, no qual se desenvolveriam as estruturas ligadas à dominante 

digestiva e à dominante sexual. Essas estruturas do Regime Noturno estariam 

relacionadas, assim como também os dois reflexos dominantes a que elas 

correspondem, como já havia observado Freud na confusão das funções digestivas 

e sexuais no esquema da sucção e igualmente nos órgãos do baixo ventre.  

A professora e pesquisadora das teorias do imaginário Maria Strongoli (2005), 

propõe uma revisão dos Regimes do imaginário em diálogos com o próprio Durand, 

que se mostrou mais de uma vez insatisfeito com detalhes na organização dos seus 

Regimes definidos no livro As estruturas antropológicas do imaginário de 1964. 
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Durand apresenta dentro do Regime Diurno da imaginação três tipos grupos de 

imagens que seriam o reflexo da angústia existencial do homem diante do tempo e 

da morte, Strongoli (2005) em diálogo com afirmações posteriores de Durand 

apresenta esses três grupos de imagens como Macroimagens independentes de 

quaisquer Regimes, mas que participam de todos eles. Strongoli (2005) notou que 

esse grupo de imagens corresponde a estímulos do mundo sobre o indivíduo e não 

às reações reflexas dos indivíduos em resposta aos estímulos, como no caso dos 

Regimes. As faces do tempo apresentada nos capítulos dedicados ao Regime 

Diurno por Durand (2012) e considerados por Strongoli (2005) como Macroimagens 

seriam os símbolos teriomórficos, nictmórficos e catamorficos. É importante nesse 

ponto apresentar mais detalhadamente os três grupos para, posteriormente, 

compreender como cada Regime do imaginário lida com essas imagens. 

O primeiro grupo, os símbolos teriomórficos, se refere à representação 

imaginária do animal, em seu sentido mais genérico, desconsiderando as 

significações que podem ter animais específicos a partir de sobredeterminações de 

características particulares. É que o caráter animado do animal se configura para 

Durand (2012) como um esquema. A primeira das manifestações desse esquema 

apresentada pelo autor é o formigamento, palavra da qual ele pretende destacar 

apenas o fervilhar, sem fazer referência à fila serpentina das formigas. Este 

formigamento apresenta uma aura negativa da "multiplicidade que se agita" 

(DURAND, 2012, p.74) como nas imagens da larva, do enxame pernicioso de 

gafanhotos, do verme e da aranha e também da serpente quando considerada 

apenas no seu movimento serpenteante. Essa variante do esquema da animação 

constitui o arquétipo do caos que impregna as imagens infernais numa valorização 

negativa do movimento brusco. Para Durand (2012), parece que tal variação do 

esquema de animação está ligada à angústia diante da mudança e do ruído que 

simbolizam o medo diante da fuga do tempo. Cavalos, touros, javalis ou outros 

animais a depender da sua ocorrência geográfica podem aparecem como símbolos 

dessa manifestação do esquema da animação. 

Durand (2012) observa em seguida o deslizamento do esquema teriomórfico 

do simbolismo fervilhante para o simbolismo mordicante, relacionado a uma 

animalidade devoradora. O grito animal ocuparia um espaço de transição entre os 

esquemas da animação e da voracidade sádica, condensando na goela os 
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fantasmas terrificantes da animalidade: agitação, mastigação agressiva, grunhidos e 

rugidos sinistros. O lobo, símbolo máximo do animal feroz, tal como o leão é um 

devorador. Ambos aparecem em mitos em que devoram astros e consequentemente 

são devoradores do tempo, símbolos da destruição de da morte. Do esquema 

mordicante também derivam as imagens do abismo, da boca, do esgoto, do inferno 

que engole os condenados, que expressam o terror da morte devoradora e que 

podem ser reforçados com dentes que trincam. 

Durand (2010) aborda em seguida os símbolos associados às trevas, à 

escuridão, como algo ligado ao medo natural que a criança sente do escuro, como 

um perigo natural. Segundo esta concepção, uma mínima mancha negra poderia 

despertar o devaneio para as trevas mais profundas. As trevas noturnas seriam, 

para Durand (2012), o primeiro símbolo do tempo. A escuridão evocaria a agitação 

fervilhante das larvas, a impureza e o barulho.  Durand (2012) defende que da 

solidez do isomorfismo dessas imagens dá-se a valorização recorrentemente 

negativa da cor negra, o que acaba por dar um embasamento supostamente natural 

a exacerbações insensatas do regime diurno, como as ideologias racistas e a 

imagem do herói louro destruidor dos males e dos negros. A cegueira também se 

liga às trevas e delas recebe o seu valor moral, que é estendido também à loucura e 

à senilidade como uma cegueira da mente. 

Durand (2012) introduz então os símbolos da água hostil, a água negra, a 

água mortuária, duplicação substancial das trevas. Durand (2012, p.96) evidencia o 

aspecto heraclitiano da água sombria, ressaltando o seu devir, "um convite à viagem 

sem retorno", "uma epifania da desgraça do tempo". Destaca, portanto, o 

isomorfismo da água com o cavalo e com o touro, dado que a água é um elemento 

que se anima facilmente.  

O signo da cabeleira também se aproxima da constelação da água negra 

fazendo os símbolos nictomórficos deslizarem para uma feminilização da água. 

Entretanto, Durand (2012) ressalta que a cabeleira como adorno especificamente 

feminino é estritamente ocidental e a cabeleira de Ofélia pouco difere da crina dos 

cavalos de Poseidon. O que liga a água e a cabeleira em isomorfismo é a sua 

ondulação, esta liga-se por sua vez ao tempo. 

A imagem da água nefasta se alinha ao sangue menstrual e a lua.   A lua 

regula os fluxos menstruais femininos e o movimento do mar e se confunde com a 
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água na representação de divindades de diversos povos. Durand (2012) apresenta a 

lua como a grande epifania dramática do tempo, pois, nas suas diversas formas, ela 

parece sempre submetida ao tempo e à morte. Pela ligação com a menstruação a 

lua ou um animal lunar aparece como primeiro marido de todas as mulheres ou é 

representada ela própria como uma jovem e linda mulher ou está ainda ligada com a 

imagem da "mãe terrível" da qual deriva às imagens das velhas bruxas, fadas 

corcundas, vampiras. Através dessa constelação o sangue menstrual ganha 

conotação moral e liga-se às ideias da mancha e da nódoa da culpa e da impureza, 

fazendo deslizar os símbolos nictomórficos para os catamórficos. 

Durand (2012) analisa a imagem da queda como a terceira grande epifania 

imaginária da angústia humana, imagem solidária das trevas e da agitação. As 

quedas para as crianças seriam as primeiras experiências de mudanças bruscas e 

desniveladas as quais suscitariam posteriormente como traço de memória a 

vertigem. Durand (2012) mostra como a vertigem, a queda, a gravidade e o 

esmagamento aparecem com uma tônica catastrófica em mitos diversos: Ícaro, 

Faetonte, Íxion, Belerofonte, Atlas, Mictlantécutli. A queda ganha então valor moral 

como signo da punição. Em diversos mitos, a lua ou o animal lunar (a serpente, por 

exemplo) engana o homem e provoca a sua queda, o que implica numa feminização 

da queda e empobrecimento do seu valor para uma esfera puramente sexual e não 

raro misógina.  

A queda é também simbolizada pela carne, a carne sexual e a carne animal, 

dada a ligação do ventre sexual e o ventre digestivo, e também pelo sangue 

(menstrual e da carne animal). Nesse sentido, o ascetismo não é apenas casto 

como também vegetariano. A queda então se liga ao abismo mortal, à tentação, ao 

ventre e ao esgoto. Durand (2012) conclui, por fim, que as imagens teriomórficas, 

nictomórficas e catamórficas, embora aparentemente distintas, ligam-se num 

isomorfismo contínuo que manifesta a angústia diante do tempo.  

O Regime Diurno se instaura a partir do reflexo que reage contra as faces do 

tempo, ou seja, através de uma postura que enfrenta os símbolos teriomórficos, 

nictomórficos e catamórficos. Os símbolos desse regime constelam em torno de uma 

estrutura heroica e esquizomórfica. Dois grandes esquemas organizam as 

constelações de imagens desse regime, o esquema diairético e o esquema 

ascensional, ambos mediados pelo arquétipo da luz. O esquema diairético 
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pressupõe a rigorosa distinção do bom e do mal, da besta e do anjo, das trevas e da 

luz, da ascensão e da queda, de modo que, enfim, o Regime Diurno possa tomar as 

constelações das macroimagens exacerbando seu aspecto tenebroso, ogresco e 

maléfico, a fim de se opor a elas, vencendo assim a própria morte no campo do 

imaginário.  O gládio, o cetro, a caneta são os símbolos isomórficos que permitem 

ao herói, ao rei, ao sacerdote e ao homem inteligente vencerem o seu destino. O 

mesmo vale para a flecha que faz o esquema diairético deslizar para o esquema 

ascensional, imitando o vôo dos pássaros, esses animais destituídos de sua 

bestialidade pela capacidade de voar. O vôo, enfim, o desejo ascensional é uma 

espécie de prolongamento imaginário do reflexo postural, é desejo de uma evolução 

do homem ao anjo, ao status da pureza e da imortalidade. 

Se o Regime Diurno pode tudo separar a partir da imagem fundamental da 

luz, no Regime Noturno, os símbolos não podem ser assim tão facilmente 

distinguidos, classificados e racionalizados. O Regime Noturno durandiano agrupa 

as estruturas em torno da dominante digestiva e da dominante sexual, 

respectivamente as estruturas místicas e as estruturas sintéticas.  

Segundo Strongoli (2005), Durand teria afirmado, em conferências e 

correspondências entre eles, que se tivesse escrito o seu livro posteriormente teria 

classificado as constelações de imagens relacionadas à digestão e a função sexual 

em regimes distintos. Em sua pesquisa, Strongoli (2005), propõe a reformulação da 

proposta de classificação o imaginário, mantendo no Regime Noturno as imagens 

estruturadas em torno da dominante digestiva e criando o Regime Crepuscular para 

dar conta das imagens que constelam ao redor da dominante sexual. Daqui por 

diante este trabalho adota a terminologia de Strongoli (2005), utilizando a expressão 

Regime Noturno para se referir apenas às estruturas místicas do imaginário. O 

termo místico na obra de Durand não tem a conotação religiosa, mas é empregado 

no sentido da vontade de fusão que caracteriza essas estruturas, em oposição à 

predisposição à separação e a discriminação do Regime Diurno.  

Durand (2012) percebe um movimento contínuo da imaginação que vai do 

Regime heróico da antítese, passa por uma eufemização dos símbolos temporais e 

mortais em símbolos morais de temores carnais até uma plena eufemização dos 

símbolos do tempo e da morte na sua antífrase. As macroimagens reaparecem 

então no Regime Noturno, expurgadas dos terrores que representavam no regime 
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da antítese, ainda que conservem traços da sua origem terrificante. Ou seja, Durand 

(2012) percebe uma inversão dos valores afetivos atribuídos à noite, ao movimento 

descendente e a animalidade, enfim, ao tempo e à morte. Tal inversão chega a 

aparecer claramente em imagens que representam mundos dos mortos. Por 

exemplo, para os antigos egípcios o céu seria uma imagem invertida do nosso 

mundo. 

Aos movimentos e às técnicas ascensionais do regime diurno, sucede um 

desejo de penetração de um centro e as técnicas de escavação no Regime Noturno. 

Este caminho para o centro pode ser marcado alternada ou simultaneamente por 

uma facilidade decorrente do entusiasmo ascensional e/ou pelas dificuldades 

imanentes ao abismo, ao labirinto, ao precipício e à garganta. A partir de Bachelard, 

Durand (2012) defende que os sonhos de descida sejam sonhos de retorno, que 

partem de um movimento de involução. Tais sonhos demandam mais precauções 

dos que os do regime diurno, exigindo couraças, escafandros, o acompanhamento 

de um mentor, um arsenal de máquinas e maquinações.  

Durand (2012) indica que a distinção entre a descida e a queda repousa na 

duração do movimento. A lentidão marca o movimento de descida. Associada à 

duração lenta da descida está também a qualidade térmica do calor suave e o 

elemento pastoso. “Nesta imagem da 'quente intimidade' conjugam-se a penetração 

branda e o acariciante repouso do ventre digestivo e do ventre sexual." (DURAND, 

2012, p.202). Aproximam-se então o "complexo de Novalis" que associa o intercurso 

sexual à descida de um mineiro na terra e o "complexo de jonas", referente à 

imagem do engolimento, tais imagens abrem espaço para o surgimento de uma 

fenomenologia da eufemização das cavidades da qual o ventre é a primeira imagem 

valorizada, o mesmo ventre que no regime diurno é visto como microcosmo do 

pecado. Deste modo, no regime noturno afasta-se a culpabilidade carnal 

convertendo a queda em deleite na penetração íntima. "Poder-se-ia dizer que a 

tomada em consideração do corpo é o grande sintoma da mudança de regime 

imaginário” (DURAND, 2012, p. 202). 

Assim como a queda se eufemiza em descida, no complexo de Jonas, o 

engolimento perde os atributos agressivos do trincar, mantendo a integridade do 

engolido e por vezes até valorizando-o ou sacralizando-o. Durand (2012) observa o 

isomorfismo entre diversos continente animais (como peixes, conchas, ovos) e 
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objetos inertes (tais como vasos, barcas, e cofres),  que podem inclusive se 

superpor indefinidamente em engolimentos sucessivos, reforçando as propriedades 

fantásticas, sobretudo a preservação e valorização do conteúdo/engolido. Através do 

símbolo do peixe, Durand (2012) observa também o fenômeno do engolidor-engolido 

pela confusão dos sentidos ativo-passivos do verbo, na medida em que sofrer uma 

ação é de alguma forma participar dela.  

Os sucessivos encaixes ligados às fantasias da intimidade protetora levariam 

ao processo de guliverização que derruba os valores solares simbolizados pela 

virilidade e pelo gigantismo. A potência, então, se condensaria no pequeno.  

O grande deus uraniano dá lugar às múltiplas deusas protetoras do lar, 

doadoras da maternidade, mas que também guardam em si uma parcela da 

feminilidade terrível, belicosa e sanguinária. A multiplicidade das cores, como numa 

eufemização da escuridão que expressa a feminilidade substancial, toma o lugar das 

poucas variações de azul, branco celestiais e no máximo dos tons de dourado 

indicativos da luz, que se ligam ao regime ascensional.  

Enfim, no Regime Noturno constelam: imagens de riquezas, noção de plural, 

figuras femininas da fecundidade, da profundidade aquática ou telúrica, leite, maçã, 

fantasias de involução no corpo materno, descida pela escada secreta, o disfarce, a 

união amorosa, a cabeleira, a fonte, o sono, o retorno ao lar materno, a descida à 

feminilidade divinizada, colorações das jóias, pérolas, pores do sol esplêndidos, arco 

íris negros ou coloridos. 

A segunda parte do Regime Noturno, para Durand (2012), ou o Regime 

Crepuscular, para a revisão de Strongoli (2005), concentra os símbolos cíclicos, em 

estruturas sintéticas ou dramáticas. Esses signos seriam uma tentativa de 

domesticação do devir pela repetição dos instantes temporais da qual o encaixe e o 

redobramento, das estruturas místicas do Regime Noturno, seriam a prefiguração no 

espaço. Da mesma forma, a dupla negação, presente no Regime Noturno, segundo 

Durand (2012), já é um esboço do valor da reversibilidade, presente no Regime 

Crepuscular, e as repetições temporais deste são parentes das expressões 

espaciais do redobramento simbólico e da perseveração das estruturas místicas do 

Regime noturno. 
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As tentativas de dominação do tempo se organizariam em duas categorias: a 

repetição infinita de ritmos temporais (domínio cíclico do devir); e a atenção ao papel 

genético e progressista do devir. Essas categorias são respectivamente traduzidas 

nos símbolos do denário e do pau. O primeiro introduz as divisões circulares do 

tempo, os arquétipos e símbolos do retorno; o segundo, redução simbólica da árvore 

com rebentos, apresenta os arquétipos e símbolos messiânicos.  

As estruturas de dominação do tempo do Regime Crepuscular do imaginário 

tendem a se organizar de forma narrativa fundando mitos. Mitos esses, quase 

sempre sintéticos, que tentam reconciliar o aspecto terrível do tempo que foge e a 

esperança da realização com o tempo, que é uma vitória sobre ele. Sendo assim, 

segundo Durand (2012), tais mitos são dramáticos, na medida em que jogam com as 

valorações positivas e negativas da imagem.  

Para Durand (2012), a imagem cíclica marcaria, em última análise, um desejo 

de indistinção, de identidade com o todo, que abole a fatalidade do destino através 

do recomeço, da regeneração. As estruturas sintéticas produzem então um Regime 

Noturno transitório, o que é coerente com a revisão proposta por Strongoli (2005) 

que nomeia as estruturas dramáticas do Regime Noturno Durandiano como Regime 

Crepuscular; Este pode ser matinal ou vespertino, a depender de em que ponto do 

ciclo esteja a ênfase da imagem. Demonstrações desse movimento de reintegração 

no caos para um novo surgimento podem ser identificadas, segundo Durand (2012) 

nas manifestações orgiásticas e carnavalescas identificadas nas culturas que 

adotam uma organização calendarizada do tempo50. As liturgias, as iniciações e os 

sacrifícios também seriam também manifestações isomórficas desse mito dramático 

e cíclico, assim como diversos jogos marcados pelas sucessivas repetições e 

símbolos circulares. Fenômenos estes fortemente influenciados pela imagem da lua. 

Durand verifica em vários rituais a presença de etapas que se assemelham as fases 

lunares. As mutilações de rituais iniciáticos e os sacrifícios simbolizariam a lua nova, 

em que o ser lunar é devorado ou morto para em seguida ressuscitar, essas práticas 

representam a vitória apenas momentânea do mal e da morte e carregam a 

50 Vale ressaltar que Durand (2012) nota o parentesco da origem latina da palavra ano (annus) e a da 
palavra annulus que designa uma forma circular evidenciando através de uma imagem espacial o 
ciclo temporal.  
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promessa de ressurreição ou regeneração. Eles fazem parte do desejo de 

integração no ciclo temporal.  

A lua surge, nesse contexto, como arquétipo de mensuração, já que ela é, 

segundo Durand (2012), o primeiro símbolo da repetição e dos ciclos temporais, 

visto que se apresenta como o fenômeno natural com um ciclo de fases bem 

marcadas. Daí viria a importância das medições quaternárias e ternárias do tempo 

em diversas culturas, enquanto as primeiras estariam mais claramente ligadas às 

quatro fases da lua, as segundas surgiriam da indistinção entre a fase crescente e 

minguante ou da supressão da lua nova.  

A lua aparece, na análise de Durand (2012), ligada tanto a repetição quanto à 

pluralidade. As fases da lua ao mesmo tempo que já trariam em si a noção de plural 

também prometeriam a abundância para as sociedades agrícolas, que seriam 

justamente as que cultuariam as divindades lunares. Este seria o motivo da 

existência de tríades ou tétrades divinas associadas à lua. E, segundo Durand 

(2012), mesmo no monoteísmo apresenta vestígios da figuração das fases lunares. 

Durand (2012) afirma ainda que mesmo as díades são condensações das fases da 

lua. Estas últimas poriam em evidência a síntese de polaridades antagônicas que o 

drama lunar comporta. Tal biunidade apareceria nas religiões tanto na forma de 

casais divinos quanto em divindades unas que apresentam características 

contraditórias, entre as quais uma das variantes mais importante é o androginato. 

 

É que o andrógino, microcosmo de um ciclo em que as fases se equilibram 
sem que nenhuma seja desvalorizada em relação à outra, é, no fundo, 
justamente um 'símbolo de união'. Ele é a díade por excelência, que põe 
uma tônica igual nas duas fases, nos dois tempos do ciclo. É a razão 
profunda que liga todos esses deuses plurais, essas tétrades, tríades ou 
díades divinas, ao astro que ostensivamente marca para os homens a 
unidade no tempo, a divisão igual em quartos ou em semanas, mas também 
a esperança de uma certa perenidade através dos episódios dramáticos do 
brilho quase solar e das trevas da morte. (DURAND, 2012, p.292-293) 

 

Segundo Durand (2012) é pela mediação dos contrários, explícita no 

andrógino, que se domina o tempo nas estruturas sintéticas do imaginário. 

Aproximam-se o masculino e o feminino, a morte e a vida, a forma e a latência, a 

ferida e a consolação, o astro luminoso e o animal em uma dialética que impulsiona 

o drama lunar em um movimento de otimismo no qual a catástrofe, a morte e a 
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mutilação nunca são definitivas. Afinal a lua seria para o imaginário o "primeiro 

morto" e também "o primeiro morto que ressuscita" (DURAND, p. 294). O otimismo 

desse drama, entretanto, segundo Durand (2012), não tenta fazer desaparecer a 

morte e o tempo através das antífrases e eufemismos como nas estruturas místicas 

do Regime Noturno do imaginário, mas os absorvem em um todo harmonioso nos 

quais eles são necessários. 

  

"O argumento deste drama é essencialmente constituído pela morte 
e ressurreição de uma personagem mítica, na maior parte dos casos 
divina, ao mesmo tempo filho e amante da deusa lua. O drama 
agrolunar serve de suporte arquetípico a uma dialética que já não é 
de separação, que também não é inversão dos valores, mas que, por 
ordenação numa narrativa ou numa perspectiva imaginária, faz servir 
situações nefastas e valores negativos para o progresso dos valores 
positivos." (DURAND, 2012, p. 299) 

 

Para Durand (2012) o símbolo do filho da lua seria uma expressão do 

androginato da divindade lunar que surge com a pressão dos cultos solares. O 

caráter feminino da lua teria sido acentuado enquanto o seu filho guardaria uma 

parte da biunidade. Como participante de duas naturezas (masculina e feminina, 

divina e humana, ctônica e uraniana), o filho desempenharia, na ótica de Durand 

(2012) o papel de mediador entre elas, podendo descer do céu à Terra ou desta ao 

inferno a fim de mostrar os caminhos da salvação. Cristo, Osíris, Tamuz, Hércules e 

Hermes seriam manifestações de tais figuras messiânicas. Uma única personagem 

divina passa então a assumir as fases sucessivas da tríade em sua paixão, morte e 

ressurreição, em um simbolismo da totalidade. O filho, tal como Hermes Trismegisto 

pode então em sua natureza hermafrodita engendrar seus pais e ser pai antes de 

ser filho.  

O ciclo lunar seria então isomórfico ao ciclo vegetal expresso na frutificação e 

na vegetação sazonal e mesmo no ciclo do vinho, enquanto produto vegetal, como 

Durand (2012) assinala embasado por Bachelard. As deusas lunares são 

frequentemente deusas da terra, das ervas, do nascimento e da morte, assim como 

o símbolo vegetal é frequentemente ligado à metamorfose e à ressurreição e 

consequentemente está presente em diversos rituais fúnebres e mitos de 

ressurreição.  

Tese versão para entrega.pdf   116 28/05/2015   14:43:54



A lua poderia assumir ainda, para Durand (2012) um simbolismo teriomórfico, 

apresentando três formas possíveis de relação com animais. Ela pode ser devorada 

pelas bestas, mas também pode ser vista como domadora ou 

caçadora acompanhada de cães, ou ela mesmo pode se transformar em animal. Da 

mesma forma que o vegetal, qualquer animal poderia simbolizar a lua, dado o 

caráter cíclico da vida, que no presente caso está relacionado com os simbolismos 

do renascimento periódico, da imortalidade ou da fecundidade. Assim, por exemplo, 

o urso seria assimilado à lua pela hibernação, bem como os insetos, crustáceos, 

batráquios e os répteis (entre os quais a serpente seria símbolo privilegiado) 

estariam ligados à lua pelas metamorfoses. Entretanto, Durand (2012) sublinha que 

o animal lunar por excelência é o dragão.  

Ele [o dragão] é o arquétipo fundamental que resume o Bestiário da lua: 
alado e valorizado positivamente como potência uraniana pelo seu vôo, 
aquático e noturno pelas escamas, é a esfinge, a serpente com penas, a 
serpente cornuda ou o ‘coquatrix’. (DURAND, 2012, p.313) 

 

Há por fim, entre os símbolos cíclicos durandianos, imagens tecnológicas. Em 

todo lugar que aparece a imagem do círculo se desenvolveria um simbolismo 

totalizante. Assim os instrumentos da tecedura e da fiação bem como os seus 

produtos participariam dessa constelação de imagens tanto pela roda de fiar como 

pelo fio, produto derivado do vegetal. A fiandeira aparece então como senhora dos 

ciclos, com poder sobre a vida e a morte, sobre o destino. A imagem do tecido 

simbolizaria a continuidade através da trama. As bolas em jogos rituais, poderiam 

expressar ciclos temporais, como é o caso, segundo Durand (2012) de um jogo 

entre os maia-quichés que simbolizam os sóis dos solstícios. Refletiriam as fases da 

lua também as rodais zodiacais, a suástica hindu, a representação dos pontos 

cardeais. E por fim, os carros aproximariam o simbolismo da roda ao da viagem e 

também poderiam ser associados ao movimento dos astros, como é o caso, por 

exemplo, do carro solar de Apolo, puxado por cavalos flamejantes. 

Enfim, no Regime Crepuscular do Imaginário passa-se do esquema cíclico 

facilmente ao esquema do progresso, como já foi visto, no exemplo do filho da lua 

com o seu drama de caráter messiânicos. Duas constelações simbólicas 

demonstram claramente essa transição. Da cruz de madeira, com dois polos 

sexualmente marcados, surge o fogo, protótipo do filho, através fricção, simbolizante 

do intercurso sexual. Também a árvore carrega imagem do drama, este triunfante, 
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pela aproximação do esquema cíclico do vegetal com o esquema ascendente que se 

associa à árvore pela sua verticalização.  

Com a sua classificação em regimes, estruturas, esquemas, arquétipos e 

símbolos, Durand (2012) propõe uma abordagem estruturalista do imaginário. Ele 

alerta, contudo, para a diferença entre a sua proposta de análise estrutural e o 

estruturalismo vigente na sua época. E, longe de estabelecer uma forma a priori 

para o imaginário, o que Durand propõe é estabelecer um modelo de orientação da 

leitura deste, através de esquemas sensório-motores que lhe emprestam valoração 

afetiva. 

Durand (2012) menciona ainda a possibilidade de uma aproximação dos 

regimes do imaginário com as teorias do gênero literário e a professora Maira Zaira 

Turchi (2003) desenvolve esta relação em seu livro que toma como exemplos textos 

da literatura brasileira. Essa perspectiva, nos é bastante útil no presente trabalho, 

para mostrar o funcionamento dramático de WoW e como ele dá suporte ao 

processo contínuo de expansão deste mundo virtual.  

Rosenfeld (1985) defende que os termos referentes aos gêneros literários têm 

duas acepções: uma substantiva e outra adjetiva. Na acepção substantiva a Lírica, a 

Épica, a Dramática são os próprios gêneros literários nos quais se pode classificar 

obras individuais. Já os adjetivos lírico, épico e dramático se referem aos traços 

estilísticos desses gêneros que podem ser empregados para qualificar obras já 

classificadas em um gênero, como nas expressões “drama lírico” ou “romance 

dramático” ou mesmo qualificar qualquer outro objeto fora da teoria da literatura, na 

medida em que:  

"Há muito ficou claro que os gêneros referem-se a algo que não pertence 
somente (sic) à Literatura. Agora se nota nitidamente o que se processa. Os 
conceitos lírico, épico e dramático são têrmos (sic.) da Ciência da Literatura 
para as virtualidades fundamentais da existência humana, e a Lírica, a 
Épica e a Dramática só existem porque os domínios do emocional, do 
figurativo e do lógico constituem a essência do homem quer como unidade, 
quer como sucessão, representada esta pela idade pueril, juventude e idade 
adulta. Isso autoriza-nos um esclarecimento. Cassirer interpreta o caminho 
do emocional para o figurativo e para o lógico como uma objetivação 
progressiva, em que só então se visualiza uma objetividade válida. A 
categoria do distanciamento incumbe-se de preparar-nos para esta 
objetividade. No modo de ser lírico ainda não existe distância entre sujeito e 
objeto. O eu escoa-se com o transitório. No épico, forma-se algo 
contraposto (Gegenüber) a uma perspectiva. No ato da contemplação 
fixam-se o objeto e ao mesmo tempo o eu que observa este (sic.) objeto. Eu 
e o objeto ainda estão ligados nesse mostrar-se e olhar-se mútuo. Cada um 
provém e realiza-se no outro. No modo de ser dramático, entretanto, o 
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objeto está como que orientado ad acta. O homem não observa, julga." 
(STAIGER, 1997, P.165) 

 
É nesse sentido que as teorias dos gêneros literários se aproximam da 

Antropologia do imaginário. Nos dois casos, estudam-se estruturas fundamentais 

para as subjetividades. Mais do que isso, ambos os campos organizam suas 

tipologias em uma classificação tripartida nas quais o próprio Durand(2012) notou 

similaridades. Assim, o Regime Diurno apresenta semelhanças com o estilo épico, o 

Regime Noturno (estruturas místicas) com o estilo lírico e Regime Crepuscular 

(estruturas sintéticas ou dramáticas) com o estilo dramático.  

É fácil compreender a aproximação entre as características épicas e diurnas, 

na medida em que, para Staiger (1997), o gênero épico se fundamenta na 

apresentação, ou seja no ato de mostrar algo a alguém, algo que foi visto no 

passado, do qual se está distanciado e no qual se pode distinguir claramente os 

objetos de si e os objetos entre si. O épico é o domínio da visão, o domínio da luz, 

da razão, no qual se pode distinguir o bem do mal e, portanto, no qual se pode 

enfrentar o mal, frequentemente representado pelas macroimagens anteriormente 

estudadas (os símbolos teriomórficos, nictomórficos e catamórficos). No mais, Turchi 

ressalta que: 

As estruturas esquizomorfas, que se caracterizam pela tendência à 
idealização e ao engrandecimento, têm por princípios a exclusão, a 
contradição e a identidade. Seus símbolos se materializam na espada e no 
cetro e configuram o herói que, evidentemente, leva ao gênero épico. 
(TURCHI,2003, p. 47) 

 
O Regime noturno místico de Durand também apresenta claras 

semelhanças com os traços estilísticos da Lírca. No estilo lírico fundem-se o sujeito 

e o mundo, já não há mais distinção possível. Não há dicotomia posta entre um bem 

e um mal contra o qual lutar, mas uma pluralidade de cores e de sons; fundem-se a 

musicalidade e o sentido das palavras. A lírica segue o fluxo das emoções, deixa 

tudo dissolver-se numa disposição anímica, o poeta expressa-se a partir do que 

sente e o mundo é extensão de si mesmo. A própria linguagem organizada entra em 

contradição com tal fluxo de sentimentos, é a partir dessa contradição que se 

estrutura a poesia e e também por conta dela o caráter efémero do poema lírico. 

Nas palavras de Turchi: 
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As estruturas místicas se identificam pela tendência ao redobramento, à 
perseverança, à miniaturização e ao realismo sensorial. Seus princípios são 
a analogia e a similitude, e o seu símbolo uma taça que materializa a idéia 
(sic.) de receber, conter e aprofundar, sugerindo o ser humano debruçado 
sobre si mesmo, íntimo e misterioso. Em outras palavras, tudo conduz à 
direção do gênero lírico.” (TURCHI,  2003, p. 47) 

 

A associação do Regime Crepuscular e o gênero dramático é a mais óbvia. O 

próprio Durand (2012) já utiliza o termo dramático na sua obra. O dramático é, para 

Staiger (1997), o domínio da tensão, nele dois polos estão postos em conflito e 

desse embate surgirá uma síntese, um julgamento. 

  

“As estruturas sintéticas definem-se pela tendência à dialética, à 
concordância e à organização. Têm por princípio fundamental a causalidade 
e, por símbolos, a árvore e a moeda que sugerem crescimento, movimento, 
destino, eterno recomeço e dramatização perpétua, o que leva ao gênero 
dramático”. (TURCHI, 2003, p.47-48) 

 

O Dramático é um recorte do ciclo. A ênfase está no tempo. Na Dramática a 

ação presente se desenvolve em direção a um futuro incerto que será resultante das 

forças em jogo. É um presente prenhe de futuro, determinado por uma ação causal.  

Já foi dito na seção anterior que WoW se constitui como Drama pela modo de 

imitação da ação na qual os personagens parecem agir eles mesmos. Seria possível 

afirmar a partir daí afirmar WoW participa do gênero dramático. Mas neste ponto já 

não se trata de identificar o gênero ao qual WoW pertence, mas identificar os 

aspectos estilísticos dos gêneros que o estruturam junto com os Regimes do 

Imaginário. Este trabalho, adota então a cartografia estrutural que Durand propõe 

para os estudos imaginário associada as teorias dos gêneros literários para melhor 

compreender World of Warcraft, como um mundo virtual que é construído a partir da 

imaginação. Tal abordagem se apoia também em outras referências dos estudos do 

imaginário como os livros de Bachelard, mestre de Durand, e no Dicionário de 

Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant. Tais teorias servem de base tanto 

para analisar World of Warcraft em si, como também para analisar alguns discursos 

sobre ele, que lidos sobre essa lente oferecem mais do que aparentemente 

pretendiam.  Afinal, tanto para Bachelard quanto para Durand, os conceitos são 

apenas uma especialização da imaginação criadora. 

Tese versão para entrega.pdf   120 28/05/2015   14:43:54



4.3 Um mundo dramático: a imagem da concha 

 

Assumindo que, de acordo com Bachelard (1984, p. 223) “os centros de 

devaneio bem determinados são meios de comunicação entre os homens do sonho 

com a mesma segurança que os conceitos bem definidos são meios de 

comunicação entre os homens do pensamento.” este trabalho destaca aspectos de 

World of Warcraft que Aarseth (2008) não chega a desenvolver através de 

conceitos, mas que acaba por comunicar ao sonhador, através das imagens do oco, 

da concha e do parque temático que apresenta em seu trabalho para desenvolver o 

seu pensamento sobre a estrutura que ele define como um mundo oco.  

Já a imagem do “oco” lida através das teorias do imaginário tem muito a dizer 

sobre World of Warcraft. 

  

Simbólica oposta à da montanha e ligada à da caverna, cujo caráter de 
profundeza, de vazio ou de virtualidade acentua. Significa o passivo ou o 
negativo, a outra face, ou verso, do ser e da vida: receptáculo virtual, mas 
vazio da existência. Por tudo isso se faz dele a residência da morte, do 
passado, do inconsciente, ou do possível. De maneira mais geral, é o 
aspecto noturno, negativo, de todo símbolo (v. árvore oca) e, poder-se-ia 
acrescentar, de toda idéia (sic.) e de todo ser. (CHEVALIER; GHEEBRANT, 
2012, p. 650) 

 

World of Warcraft é, para além do sentido que Aarseth (2008) o compreende, 

um mundo oco. WoW é uma contraparte virtual da vida, um verso imaginário do 

mundo, o reino da morte onde se pode experimentar o vazio da existência, de um 

existir que não tem sentido próprio a não ser aquele que cada jogador constrói, é 

portanto, um software que convida o seu usuário a pôr seu imaginário em ato 

(HENRIOT, 1989), que convida a fazer o exercício do possível (GENVO, 2014), 

enfim que convida a jogar. WoW, enquanto software que convida ao jogo, é um 

ambiente onde é possível expressar desejos inconscientes, ratificar as escolhas 

feitas na vida ou experimentar alternativas diferentes, em geral, sem consequências 

fora daquele espaço controlado, WoW um lugar onde se pode expurgar sentimentos 

e memórias, enfim, um espaço para a catarse (ALVES, 2005).  

As imagens da concha e do parque temático tornam ainda mais específica a 

maneira pela qual o World of Warcraft é um mundo oco. Ao falar do vazio de World 
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of Warcraft, Aarseth (2008) deixa as palavras sonharem quando evoca a imagem da 

concha (shell).   

Enquanto a rica variedade de paisagens e referências culturais em Azeroth 
pode ser vista como uma prova de que a Blizzard foi bem sucedida em criar 
seu mundo de Warcraft, ele parece permanecer essencialmente oco, uma 
concha multicolorida com uma dura, estática superfície e sem substância 
nuclear da qual se possa se falar. 51 (AARSETH, 2008, p.111-112)  

 

Para Bachelard (1984), a concha vazia, como a evocada por Aarseth (2008) 

indica “devaneios de refúgio.” A concha, assim como o ninho, evoca o devaneio da 

cabana – a imagem primordial da mais simples habitação na qual o sonhador se 

sente protegido e seguro num lugar de conforto e intimidade. O mundo oco a que se 

refere Aarseth (2008), pode ser, então, melhor compreendido como um mundo a ser 

habitado. Este mundo habitável é um arcabouço do qual o jogador se apropria para 

construir sentidos e projetar seus devaneios. Um lugar onde o jogador pode se 

esconder, como é o canto que uma criança procura quando está amuada. Neste 

ponto, a imagem da concha é lida dentro do Regime Noturno do imaginário 

(estruturas místicas), ela é um símbolo que expressa a relação lírica que o jogador 

pode ter com o mundo, a ideia de que ele se funde com o seu personagem e habita 

World of Warcraft. Entretanto, é importante ressaltar que, para que haja jogo essa 

fusão não pode ser completa, o jogador não pode esquecer que está numa realidade 

de caráter ficcional, com espaço e tempo determinado na qual deve respeitar 

determinadas regras. 

A imagem da concha como refúgio pode suscitar a ideia do escapismo, que 

no senso comum representa um dos perigos dos videogames. É que, valorizado 

negativamente, o oco de World of Warcraft pode ser também o da caverna platônica. 

Nesta perspectiva seus habitantes vivem em um mundo de simulacro, privando-se 

da realidade da vida.  

Para a pesquisadora Jane McGonigal (2011), entretanto, o escapismo através 

da imersão em um jogo, pode ser visto como uma forma intencional e até saudável 

de tornar a realidade suportável. McGonigal (2011) chega a essa conclusão 

comparando fenômeno do gigante crescimento do número de jogadores no mundo 

51 While the rich variety of landscapes and cultural references in Azeroth can be seen as proof that 
Blizzard has succeeded in creating their Warcraft world, it appears to remain essentially hollow, a 
multicolored shell with a hard, static surface and no inner substance to speak of. 
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virtual, a um momento da História de Heródoto que relata um período de miséria 

profunda na Lídia de 3.500 anos antes de cristo.  Em tal período, os lídios teriam 

sido levados a alternar entre dias nos quais eles deviam passar imersos em jogos a 

fim de não sentir fome e dias nos quais eles podiam comer, mas se abster de 

qualquer jogo.  

Na Lídia antiga, fictícia ou não de Heródoto, o jogo teria tornado suportável a 

extrema escassez de recursos por 8 anos e preparado os cidadãos para tomar uma 

importante decisão quando o prolongamento daquela situação teria levado todos à 

morte. No tempo de penúria da Lídia, o seu povo teria inventado os jogos de pelota 

e o de dados, e este último teria inclusive sido utilizado para decidir o futuro do povo. 

Divididos em dois grupos pelo rei Átis, os lídios teriam apostado no dado quem 

permaneceria naquelas terras e quem sairia em busca de um novo lugar para viver. 

Os que venceram permaneceram sob o reinado de Átis, enquanto que os que 

perderam saíram em busca de um novo lar liderados por Tirrenio, filho do rei. Os 

Tirrenios, que teriam abandonado seu antigo nome pátrio em homenagem ao seu 

líder, teriam ocupado a região da Úmbria, e, seria o povo também conhecido como 

etrusco, uma das etnias que teriam feito parte da construção do império romano.  

McGonigal (2011) afirma que o jogador contemporâneo, como o lídio antigo, 

também busca compensar a fome com o jogo. Mas a fome do jogador atual não é de 

comida, e sim a de um engajamento maior e melhor com o mundo que o circunda. 

Os mundos virtuais para os quais, na perspectiva de McGonigal (2011), as pessoas 

estão fugindo, torná-las-iam mais resilientes e as preparariam para agir. A história de 

Heródoto e sua interpretação por McGonigal (2011) permite perceber certo 

isormorfismo entre o mundo virtual, o jogo e concha, sobretudo, levando em 

consideração a perspectiva de Durand (2012), em que a imagem da concha constela 

junto com outras imagens de continentes, tais como a taça, o ninho e o ovo, dando 

vazão às fantasias do conteúdo, sobretudo fantasias alimentares, isomórfica 

também à imagem da mãe que conforta e alimenta o filho no seu seio.  Assim, WoW 

como o refúgio no seio materno protege o jogador, inclusive da fome. 

O trecho citado da história de Heródoto, bem como a perspectiva de 

McGonigal (2011) sobre o jogo, revela ainda a dialética do “ser livre e do ser 

acorrentado: e o que não pode esperar para ser libertado!”, que a concha comporta, 

segundo Bachelard (1984). Ainda que, a partir da observação na natureza, se possa 
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notar que o molusco saia molemente da concha, segundo Bachelard (1984), o 

complexo de medo e curiosidade ampliado pelas lentes da imaginação, faz surgir, 

em diversos documentos analisados por ele, figuras monstruosas ou animais que 

saltam violentamente da concha. Para Bachelard (1984) essas imagens excessivas 

são animadas pela dialética do escondido e do manifesto, da qual se infere que o 

ser que se esconde na concha prepara uma saída. Tanto os jogadores de pelota ou 

de dados na Lídia antiga de Heródoto, quanto os jogadores atuais de MMORPG de 

McGonigal (2011), preparariam uma saída. Eles se escondem enquanto podem nas 

suas conchas, mas quando saem, o fazem prontos para encarar o mundo. Numa 

perspectiva negativamente valorizada, este é provavelmente o mesmo esquema 

dialético do imaginário que ressalta as relações construídas entre os videogames e 

atos violentos como o caso do massacre de Columbine, o do cinema em São Paulo 

e o do terrorista de Oslo, afinal “os lobos metidos nas conchas são mais cruéis do 

que os lobos errantes.” (Bachelard, 1984, p. 270)  

A estrutura habitável de World of Warcraft prepara o jogador fornecendo 

meios para que o ele aja ludicamente, dentro dela e contra ela, dispondo 

cuidadosamente obstáculos feitos sob medida para serem superados pelo o jogador 

a cada etapa, sem jamais proporcionar verdadeiros perigos, de forma que o jogador 

possa se expressar dentro do vasto espectro do jogo (play) e mesmo fora dele, 

através de apropriações diversas. A concha de WoW, ainda que tenha uma 

dimensão lírica, é portanto dramática, no seu interior não há apenas o repouso, há o 

conflito, um conflito dentro do qual o jogador está abrigado, seguro, é verdade, 

assim como aqueles que se podem ver nas peças de teatro.  

A ideia de segurança não é estranha ao conceito de jogo. A segurança pode 

estar mesmo incluída entre as características que delimitam tal noção. Crawford 

(1982), por exemplo, identifica nos jogos quatro fatores comuns: representação, 

interatividade, conflito e segurança. Para ele, como o perigo envolvido em um 

conflito é indesejável, então os jogos são formas de experimentar psicologicamente 

a realidade ausentando-se os riscos. Ainda assim, os jogos não seriam desprovidos 

de consequências, já que perder em um jogo pode implicar em não poder jogar em 

seguida, por exemplo, e, a derrota para outra pessoa pode implicar ainda em 
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vergonha52. E mais, nem todos os jogos protegeriam o jogador das consequências 

para além do jogo e das emoções suscitadas por ele. Os Jogos de azar, segundo 

Crawford (1982), apresentariam uma exceção à característica da segurança, pois o 

jogador arrisca dinheiro ou bens. Para Crawford, jogos de azar com pequenas 

apostas com finalidade de diversão merecem ser incluídos na noção de jogo, ainda 

que se desviem do conceito mais estrito. Além da exceção observada por Crawford, 

há também os jogos agonísticos baseados na violência física, como os diversos 

tipos de jogos de luta, nos quais se põe em risco a integridade do jogador e em 

alguns casos, a sua própria vida, e também os jogos desportivos, que de modo geral 

podem oferecer riscos aos desportistas, ainda que por acidente.  

Relativizando mais do que Crawford (1982) o fator da segurança dos jogos 

por conta do grande número de excessões, Juul (2003) define como a sexta 

característica componente da sua noção de jogo: as consequências negociáveis no 

mundo real. Para Juul (2003), um jogo é caraterizado por cada grupo de jogadores 

poder negociar a cada partida o impacto que pode ocorrer na vida na real. Ainda 

assim, Juul (2003) verifica exceções no seu conceito, como os jogos desportivos nos 

quais imprevistos podem ocasionar riscos indesejáveis.  

A dificuldade de estabelecer uma noção de jogo que contenha uma 

característica relacionada com a segurança, do ponto de vista da presente tese, é a 

mesma que pode haver para qualquer característica que tente se impor de forma 

geral a todos os jogos de maneira indistinta: a inobservância da experiência lúdica 

em favor de uma noção baseada em características transcendentais. Mas, aqui o 

que interessa é que a tentativa de incluir a segurança como aspecto da definição 

jogo parece confirmar uma filiação dos conceitos de jogo aos valores afetivos das 

imagens da concha, da casa, enfim, do refúgio.  

Nesse sentido, que WoW oferece um abrigo relativamente seguro para a 

experimentação imaginária da realidade e pela ausência de consequências 

concretas WoW, como qualquer outra imagem do oco, é o espaço da morte. Em 

WoW é possível experimentar inclusive matar e morrer. É que a morte em WoW é 

valorizada pelo Regime Crespular da imagem, de forma ambígua tem traços do seu 

52 A proteção contra a vergonha seria ainda segundo Crawford (1982) mais um atrativo dos jogos 
para computador, pois haveria menos vergonha em perder para uma máquina sem rosto. 
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aspecto terrível no Regime Diurno, afinal é punição para o erro no jogo, e é 

simultaneamente a assimilação no caos que precede ao renascimento que promete 

vitória futura. O caráter cíclico e dramático da concha no Regime Crepuscular da 

Imagem já começa a aparecer na análise de World of Warcraft mesmo relacionado 

com o refúgio.  

A concha é como foi vista até aqui um lugar no qual o sonhador se sente 

protegido de um universo externo, um esconderijo de paredes duras, que junto com 

a casa, a cabana e o ninho, faz parte dos devaneios de habitação. Mas, com interior 

maravilhosamente colorido em aquarelas de madrepérola, essa casa é “tão 

intensamente bela que haveria sacrilégio em sonhar habitá-la”, (BACHELARD, 

1984). World of Warcraft, enquanto concha é, então, um mundo que se habita, mas 

um mundo que só se pode habitar temporariamente. As imagens côncavas como da 

taça, da concha e do vaso sempre guardam os aspectos terrificantes do abismo e da 

feminilidade atadora das quais, segundo Durand (2012) são eufemização. A concha 

é lugar seguro de habitação, mas também ameaça com a prisão, no caso de WoW, 

o vício – demasiado encantamento com as paredes de madrepérola da concha. Não 

é difícil encontrar alertas dos perigos da habitação permanente em WoW, há até 

casos de mortes de jogadores como o de uma garota chinesa que faleceu em 2005 

de exaustão, após passar 3 dias com jornadas intensivas de jogo ou o caso de um 

homem em Taiwan que comprou um passe para jogar durante 23 horas e morreu 

diante do computador. O próprio software, que enquanto carrega o cenário sempre 

dá dicas ao jogador, informa “Tudo em excesso faz mal, até mesmo World of 

Warcraft”, o guia oficial do jogo também alerta:  

 

Milhões de pessoas jogam, e a maioria delas trata o jogo como qualquer 
outro passatempo. Você pode ter lido reportagens sobre World of Warcraft 
nas quais os jogadores negligenciam suas responsabilidades reais, com 
consequências trágicas. No entanto, não há nada exclusivamente viciante 
em World of Warcraft. O jogo oferece as mesmas qualidades cativantes de 
qualquer outro hobby ou passatempo (BRADYGAMES, 2012, p.7) 

 

Para Bachelard (1984), o maravilhoso natural das paredes internas da 

concha logo dá lugar ao maravilhoso imaginado: “A melhor marca da admiração é o 

exagero. Já que o habitante da concha espanta, a imaginação não vai demorar a 

fazer sair da concha seres espantosos, seres mais espantosos que a 
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realidade"(BACHELARD, 1984, p.267-268). O filósofo francês da imaginação, 

demonstra através da análise de documentos literários que a concha imaginada tem 

a predisposição para abrigar seres fantásticos. A concha tem o poder de fazer sair 

dela animais de toda sorte: cachorros, gatos, lebres ou o que mais o sonhador puder 

conceber. Da concha é possível sair seres muito maiores do que ela, pois, segundo 

o pensamento de Bachelard (1984), a miniatura imaginada tem o poder de produzir 

gigantes. Seres míticos também podem surgir da concha, como é o caso de Afrodite, 

da forma que é representada por Botticelli. Por fim, uma infinidade de seres híbridos 

tem lugar na imaginação da concha. 

 

De fato, o ser que sai da sua concha nos sugere devaneios do ser misto. 
Não é somente o ser 'meio carne, meio peixe'. É o ser meio morto, meio 
vivo e, nos grandes excessos, meio pedra, meio homem. Trata-se do 
contrário do devaneio petrificante o homem nasce da pedra. (BACHELARD, 
1984, p.268) 

 

É de se esperar que um mundo-concha, como aqui se sugere que seja World 

of Warcraft, seja habitado por seres fantásticos. Em Azeroth e Draenor podem se 

encontrar seres míticos como elfos, orcs, goblins, trolls, deuses, titãs; uma infinidade 

de híbridos animais como dragões, hidras, mantícoras, grifos, hipogrifos;  muitos dos 

quais tem características humanas como taurens (bovinos humanóides), Mantídeos 

(insetos humanoides), Pandarens (pandas humanoides), Worgens (lobisomens); 

além de híbridos entre seres mortos e vivos (os Cavaleiros da Morte, os Renegados, 

além de diversos fantasmas e assombrações); e, no ápice do grande excesso do 

devaneio que produz World of Warcraft, não há somente seres meio homem, meio 

pedra, mas seres humanoides elementais de toda sorte.  

Grande parte dos personagens do personagem de WoW são filhos da lua, no 

sentido em que essa expressão aparece no Regime Crepuscular, eles comportam 

em si duas tendências opostas, são híbridos, carregam em si mesmo a tensão de 

um mundo dramático. Esse hibridismo não se expressa apenas numa fisicalidade 

mista, mas também na participação em duas naturezas opostas de outra sorte e em 

suas trajetórias. Exemplos não faltam entre os principais personagens do mundo de 

Warcraft: Arthas é paladino e se torna cavaleiro da morte, portanto vivo e morto; 

Thrall é um orc, mas recebe educação humana, foi escravo e se torna o maior dos 

líderes da Horda, é ao mesmo tempo guerreiro e xamã; Varian, o rei dos humanos 
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também foi escravo, viveu aprisionado no corpo de um lobo e ainda tem em si os 

impulsos do animal. 

Para Bachelard (1984) os devaneios dos seres mistos realizam esquemas de 

evolução e é o homem, como ápice dessa evolução, que está no centro desse tipo 

de imaginação poética. Os humanos são parte central do conflito de World of 

Warcraft, e, não é por acaso que a raça humana é a raça mais jovem de Azeroth, ela 

é o ápice de um movimento de evolução imaginada. Entretanto, o grupo de humanos 

que toma parte na narrativa principal está longe de representar a humanidade, o 

devaneio de uma evolução humana em World of Warcraft se apresenta de forma 

condensada nos diversos seres presentes naquele mundo: humanos, animalescos, 

híbridos, míticos e elementais em uma rede complexa de relações.  

World of Warcraft devaneia poeticamente sobre a evolução da pedra ao 

homem e a mitologia desse mundo expressa claramente isso em alguns pontos, 

como é o caso dos mitos de origem dos Anões, uma das raças de WoW. Os Titãs 

que protegiam o mundo de Azeroth criaram seres de pedra chamados Terranos para 

moldar o mundo na sua ausência. Entretanto, os deuses antigos, entidades 

parasitárias que dominaram Azeroth na ausência dos titãs, criaram a maldição da 

carne tornando os terranos fracos e estúpidos, dando origem assim aos Troggs. 

Quando os Titãs retornaram a Azeroth, eles criaram uma segunda geração de 

Terranos, mas incluíram carne na composição da sua pele de pedra, como uma 

vacina, para que estes fossem imunes à maldição dos deuses antigos. No tempo da 

grande cisão, um evento que rompeu o equilíbrio do mundo dividindo o continente 

antigo, os Terranos foram fortemente impactados e foram hibernar nos seus lugares 

de origem a fim de minimizarem os efeitos negativos do que estava acontecendo no 

mundo. Quando acordaram depois de hibernarem 8.000 anos, suas peles duras 

haviam se transformado completamente em carne e eles haviam perdido os seus 

poderes sobre o elemento terra. Daí teria surgido todos os anões, inclusive os que 

formaram aliança com os humanos e podem ser personagens jogáveis.  

Nessa passagem do mito de World of Warcraft, é evidente o funcionamento 

dramático desse mundo. A carne é queda, mas também salvação, é valorizada 

negativamente como no Regime Diurno e positivamente como no Regime Noturno. 

Um único elemento comporta os dois extremos, o conflito não resolve-se na 

supressão de um dos termos, mas na sua síntese.  
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Os mitos de World of Warcraft, incorporam às imagens do repouso trazidas 

pela concha-habitação, uma série de elementos diurnos, que em síntese resultam 

em um imaginário atrelado ao Regime Crepuscular.  O contexto ficcional desse 

mundo virtual gira em torno da guerra entre duas facções divergentes e da luta dos 

habitantes de Azeroth por salvar o seu mundo das adversidades que o acometem, 

tudo isso através de perspectiva de um personagem jogável que busca desenvolver 

cada vez mais o seu poder. É que concha é também isomórfica à lua em seus 

simbolismos cíclicos e sintetiza os dois polos do imaginário em uma dialética 

dramática. É pelo androginato da concha que dela pode nascer a Vênus de Botticelli, 

segundo Durand (2012). E a concha chega a ser reconhecida como a fênix das 

águas, segundo Bachelard (1984), por ter-se chegado a acreditar, por contaminação 

do simbolismo cíclico da lua, que uma concha despedaçada se refaria se estivesse 

de volta no seu ambiente aquático. 

O simbolismo cíclico da concha, ainda que privado de todo o seu conteúdo 

mítico por um esforço de separação entre os campos da narrativa e da ludicidade, 

aparece na visão de Aarseth sobre World of Warcraft como um parque temático, no 

qual os visitantes seguem de uma atração para outra. WoW seria para Aarseth uma 

espécie de playground, arena ou parque virtual, enfim um espaço que potencializa o 

seu uso para atividades lúdicas, enquanto que seu universo ficcional se constituiria 

nas outras mídias.  

A conexão entre games e parques temáticos já foi feita antes, mais 
notadamente por Celia Pearce (1997) e Angela Ndalianis(2005). De todo 
modo, enquanto elas (e os games que com os quais elas se relacionam) 
focam em passeios e atrações individuais, o mundo de Azeroth pode mais 
relevantemente ser comparado com um parque temático inteiro. Se 
imaginarmos um mundo ficcional de Azeroth conectado com os outros 
gameworlds da série Warcraft (I-III) da Blizzard, um universo ficcional onde 
heróis e monstros lutaram até a morte e mudaram a história do mundo 
fazendo isso, se tornará claro que o mundo de World of Warcraft não é um 
mundo, mas está mais para uma versão parque temático (virtual) dele. É 
claro, nós não temos que inventar seu universo ficcional, porque este já 
existe em formas romanceadas tais como Rise of the Horde de Christie 
Golden (2006), com crônicas das aventuras do herói e chefe guerreiro 
Thrall. No gameworld de Azeroth, nós podemos visitar, explorar, brincar de 
luta e nos divertir, movendo-nos de uma atração para outra, enquanto, 
esquecemos ou ignoramos tudo sobre o mundo ficcional com o mesmo 
nome. Ou nós podemos deixar os mundos ficcional e lúdico se entrelaçarem 
um no outro, simplesmente como nós podemos ignorar ou tomar para si os 
aspectos ficcionais do universo da Disney quando nos divertimos em 
nossas visitas ao Disneyworld ou à Disneylândia.53 (AARSETH, 2008, p. 
119)  

53 The connection between games and theme parks has been made before, most notably by Celia 
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A comparação de World of Warcraft com um parque temático, ajuda 

efetivamente a compreender uma série de aspectos relacionados às práticas 

espaciais desse mundo, até porque, World of Warcraft é também um espaço virtual 

potencializado para o jogo, como afirma Aarseth (2008), mas não é só isso. O modo 

como Aarseth (2008) faz esta comparação, priva o Mundo Virtual de World of 

Warcraft de boa parte da sua dimensão narrativa, exceto, apenas por uma 

convergência temática em relação ao universo ficcional relacionado, que na sua 

visão, poderia simplesmente ser ignorada pelo jogador.  

É fato que não é impossível se concentrar nas mecânicas de jogo e ignorar os 

aspectos narrativos de World of Warcraft por um tempo, bem como não é necessário 

para jogar conhecer toda História, mitologia e cosmologia de Azeroth. Dada a sua 

extensão, é até bem pouco provável que algum dos jogadores a conheça 

completamente. Ao mesmo tempo, tudo conta uma história em World of Warcraft: os 

cenários têm marcas dos eventos que atravessaram aquele mundo – basta olhar 

para a entrada de Ventobravo para ver as marcas da passagem de Asa da Morte, o 

aspecto dracônico enlouquecido que foi o tema central do pacote de expansão 

Cataclism, por exemplo; os personagens falam com o jogador, os PNJ contam suas 

histórias, explicam o motivo de cada missão, os PNJ e bosses vociferam quando são 

atacados ou quando atacam, deixando claros muitas vezes aspectos da narrativa 

ficcional – enfim, os personagens adjuvantes ou oponentes no jogo se relacionam 

com o personagem jogável como com outro personagem daquele mundo. 

É possível e até comum que jogadores passem por diversas missões sem 

prestar atenção nos detalhes do enredo que as envolve visando progredir de nível 

mais rapidamente, entretanto, mesmo que o jogador leia apenas o objetivo de uma 

missão, que está destacado da fala do PNJ que fornece a missão, e o execute, ele 

Pearce (1997) and Angela Ndalianis (2005). However, while they (and the games they relate to) 
focus on individual rides and attractions, the world of Azeroth can more relevantly be compared to an 
entire theme park. If we were to imagine a fictional world of Azeroth connected to the other 
gameworlds of Blizzard’s Warcraft series (I–III), a fictive universe where heroes and monsters fought 
to the death and changed the history of the world in doing so, it becomes clear that the World of 
Warcraft world is not that world, but rather a (virtual) theme park version of it. Of course, we don’t 
have to invent this fictional universe, because it already exists in the form of novelizations such as 
Christie Golden’s Rise of the Horde (2006), which chronicles the adventures of the orc Warchief hero 
Thrall. In the gameworld of Azeroth, we can visit, explore, playfight, and enjoy ourselves, moving 
from one attraction to the next while forgetting or ignoring everything about the fictional world of the 
same name. Or we can let the fictional and the ludic worlds enhance each other, just as we can 
ignore or recall the fictional aspects of Disney’s universes when we enjoy our visits to Disneyworld or 
Disneyland. 
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entra em contato com a narrativa do jogo: alguém que chega numa vila de 

pandarens que está sob ataque de Mogus e recebe como missões apagar focos de 

incêndio, matar os atacantes e coletar alimentos na redondeza, faz parte da história 

daquela guerra. A esse jogador é contada uma história através das marcas inscritas 

no espaço, das ações e das falas das personagens, e, por fim, ele é convocado a 

participar dessa intriga, interessando-se ou não pela macronarrativa que envolve os 

mitos de surgimento do mundo de Azeroth, sobre as lendas que envolvem 

continente de Pandaria ou sobre história das relações de poder entre Pandarens e 

Mogus. Um jogador de World of Warcraft, dessa forma, não é convidado a inventar a 

narrativa do mundo de Warcraft, mas através da sua agência nesse mundo, dentro 

das possibilidades oferecidas pelo software, o jogador vai traçar a história de um 

personagem, como um ator que recebe um roteiro com múltiplas possibilidades para 

improvisos. E ele fará dentro de uma narrativa dramática também no sentido em que 

Aristotóteles definiu o drama, ou seja, como uma forma poética que imita as ações 

humanas através de personagens que agem como que por si mesmo.  

Ainda utilizando a metáfora do parque temático, importa, para a presente 

tese, extrapolar o trabalho de Aarseth (2008), e discutir o Mundo Virtual, 

especificamente World of Warcraft, como um simulacro de mundo.  Baudrillard 

(1991) apresenta a Disneylandia, referência maior entre os parques temáticos, como 

“modelo perfeito de todos os simulacros confundidos” (BAUDRILLARD, 1991, p. 20). 

O autor defende que mais do que simplesmente veicular uma ideologia capitalista 

como transposição idealizada do way of life americano, a Disneylandia “existe para 

esconder que é o país ‘real’, toda a América ‘real’ que é a Disneylandia (de certo 

modo como as prisões existem para esconder que é todo o social, na sua 

omnipresença banal, que é carceral)” (BAUDRILLARD, 1991, p. 21).  

De modo similar ao parque temático de Baudrillard (1991), World of Warcraft 

sustenta uma fachada ideológica. Scott Rettberg (2008) lê World of Warcraft como 

um conto de fadas capitalista no qual se podem verificar componentes do taylorismo 

e de uma ética de trabalho protestante. Nessa leitura, o combate e a realização das 

missões, atividades principais do jogo, são formas de produção de valores como 

experiência, reputação e mesmo dinheiro virtual. Vale ressaltar que na abordagem 

de Scott Rettberg (2008) experiência e reputação não seriam valores menos úteis à 

lógica do capital do que a própria moeda, estes seriam mesmo valores fundamentais 
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em uma perspectiva organizacional. Além disso, Scott Rettberg (2008) nota que 

todos esses valores, e, até a honra, podem ser convertidos em recompensas 

materiais, no caso desta última, itens úteis para o combate entre jogadores, como já 

foi visto no Capítulo 2.  

As missões e os combates contra as criaturas do mundo de Azeroth tornam-

se, recorrentemente, repetitivas em demasia e até entediantes, mas muitas vezes 

são condições sine quibus non para fazer progredir o personagem, conquistar 

reputação com determinada facção, conseguir equipamentos específicos e obter 

acesso ao conteúdo de alto nível, as Raides mais atuais, por exemplo. Sendo assim, 

as atividades do mundo de World of Warcraft são comparadas ao trabalho não só 

por Scott Rettberg (2008), como também por McGonigal (2011).  

Do ponto de vista de McGonigal (2011), os jogadores de World of Warcraft se 

submetem a fazer as quests de WoW, mesmo quando elas se tornam maçantes, 

porque neste Mundo Virtual haveria um sistema de trabalho mais satisfatório que o 

do mundo real. O cerne deste trabalho mais satisfatório seria o que McGonigal 

chama de Produtividade bem-aventurada (blissful productivity), um sistema de 

feedback que permite que o jogador perceba claramente importância do seu trabalho 

no mundo. Mais do que o sistema de recompensas externas (dinheiro, experiência e 

reputação como valores expressos na interface gráfica com usuário), essa 

produtividade bem-aventurada importaria pelas recompensas intrínsecas que gera (a 

sensação de otimismo em relação a sua própria capacidade, a possibilidade de 

interferência no mundo, a sensação de engajamento numa causa maior do que as 

suas próprias).  

Já para Scott Rettberg (2008) só a ética protestante do trabalho poderia 

ajudar a explicar como os jogadores suportam a atividade muitas vezes repetitiva e 

entediante das missões de World of Warcraft. Segundo ele, embasado por Marx 

Weber, a ética protestante condena o desperdício do tempo através da 

sociabilidade, luxúria ou até mesmo do sono além do necessário para a saúde, de 

modo que perder tempo em um jogo que exige centenas de horas de atenção, seria 

definitivamente um pecado. Entretanto, a Blizzard teria descoberto uma forma de 

integrar a ética protestante no jogo, fazendo do jogar uma forma de trabalho.  

Essa lógica das missões que se aproximam do trabalho entretanto, ao 

contrário do que fazem parecer os autores supracitados não é uma novidade trazida 
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pela Blizzard, ela já está presente nos RPG de mesa como anuncia Caïra (2005). 

Caïra identifica no RPG, quatro características das organizações de trabalho 

segundo Bernoux: sistema de autoridade, sistema de difusão de informações, 

sistema de contribuições e retribuições.  

Apesar da diferença das abordagens de Scott Rettberg (2008) e McGonigal 

(2011), elas são complementares. A leitura de McGonigal (2011) confirma a 

abordagem de Scott Rettberg (2008) de que WoW oferece uma forma de trabalho ao 

seu usuário. Não qualquer forma de trabalho, mas um trabalho mais satisfatório por 

conta de uma produtividade bem-aventurada. O adjetivo blissful, aqui traduzido 

como “bem-aventurada”, que McGonigal (2011) utiliza para qualificar o tipo de 

produtividade a que se refere, mencionando inclusive o uso que tal palavra tem na 

religião, reforça a argumentação de Scott Rettberg (2008) de que World of Warcraft 

carrega uma ideologia capitalista de base protestante.  

Mas para além das leituras de Rettberg (2008) e de McGonigal (2011), é 

preciso notar que a repetição em si é prazerosa. Ela é a expressão da tentativa de 

controle do tempo do imaginário cíclico que aparece no Regime Crepuscular e que 

mantém uma estreita relação com a fantasia do encaixe das estruturas místicas do 

Regime Noturno. 

A proximidade das principais atividades de World of Warcraft com o trabalho, 

para além das questões ideológicas, aponta para a semelhança deste Mundo Virtual 

com a Disneylândia vista como uma máquina de dissuasão por Baudrillard (1991). 

World of Warcraft condensa o mundo capitalista num espelho que finge não refletir. 

Desse modo, os parques temáticos, assim com World of Warcraft, tidos como 

mundos imaginários, fazem parecer que existe uma realidade distinta daquela que 

apresentam. Sustentam a ficção de que o mundo ainda é real e não uma construção 

hiper-real como propõe o Baudrillard (1991), assim como os metajogos de WoW, 

apresentados no Capítulo 2 emprestam alguma realidade a WoW numa sucessão de 

encaixes e redobramentos. Tais simulacros, como máquinas de dissuasão, 

salvaguardam o princípio da realidade criando um plano oposto ao suposto real, não 

sendo mais do que uma das suas facetas hiper-reais. Daí, segundo Baudrillard 

(1991), viria a infantilidade de tais simulacros54: 

54 Baudrillard refere-se aos parques temáticos e em especial à Disneylândia e a presente tese 
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O mundo quer-se infantil para fazer crer que os adultos estão noutra parte, 
no mundo ‘real’, e para esconder que a verdadeira infantilidade está em 
toda a parte, é a dos próprios adultos que vêm aqui fingir que são crianças 
para iludir a sua infantilidade real. (BAUDRILLARD, 1991, p.21) 

 

World of Warcraft não é um mundo dedicado necessariamente à infância, sua 

indicação etária sugere que seus jogadores tenham mais de doze anos. Entretanto, 

apresenta-se como espaço do não sério, do brincar, do jogar, como uma atividade 

distanciada da rotina das mulheres e homens adultos. Proporciona uma experiência 

grandiloquente, um drama de proporções e motivos épicos num mundo feérico do 

qual o tratamento gráfico cartoonesco acentua ainda mais o caráter infantil e 

separado da realidade que aparenta ter este mundo.  Para Baudrillard (1991), o 

imaginário histórico, feérico, lendário das crianças e dos adultos é um detrito da 

civilização hiper-real que espaços como a Disneylândia tentam tratar. 

 

A Disneylândia é o protótipo desta função nova no plano mental. Mas do 
mesmo tipo são todos os instintos de reciclagem sexual, psíquica, somática, 
que pululam na Califórnia. As pessoas já não se olham, mas existem 
institutos para isso. Já não se tocam, mas existe a contactoterapia. Já não 
andam, mas fazem jogging, etc. Por toda parte se reciclam as faculdades 
perdidas, ou o corpo perdido, ou a sociabilidade perdida. Reinventa-se a 
penúria, a ascese, a naturalidade selvagem desaparecida: natural food, 
health food, yoga. (BAUDRILLARD, 1991, p.22) 55 

 

Se a Disneylândia foi protótipo da função de tratamento dos detritos gerados 

pela civilização hiper-real quando Baudrillard (1991) a analisou no início da década 

de 1980, World of Warcraft é hoje produto acabado. É simulacro de mundo que 

reinventa: o prazer do trabalho; o espaço de encontro e sociabilidade; o jogo em 

comunidade; o lugar de expressão do ódio; a guerra e a violência; a infantilidade; o 

desejo de ascese espiritual; a vontade de poder; a ascensão social; a possibilidade 

concreta de obter e exibir capital simbólico; o contato com a natureza; os contos de 

fada; os atos de coragem; as histórias heroicas... Enfim, WoW é um espaço virtual 

no qual se pode experimentar o hiper-realismo do capitalismo recente, um sistema 

de produção, que na perspectiva de Baudrillard (1991), perdeu o sentido da 

reconhece as mesmas características em World of Warcraft. 
55 Ao mencionar yoga nesta lista Baudrillard provavelmente se refere à explosão no século XX, 

sobretudo na Califórnia, das diversas apropriações ocidentalizadas, utilitárias e consumistas da 
milenar filosofia prática hindu denominada como Yôga.  
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produção para apenas retroalimentar-se continuamente num crescimento 

desenfreado.   

E esse crescimento desenfreado do capital se reflete nos seus simulacros. 

Assim como Baudrillard (2005) nota que a Disneylândia se apropriou de uma das 

maiores redes de tv estadunidenses e da “parte quente” da rua 42 em Nova York, 

anexando-a como uma atração erótica, transformando os empresários da 

pornografia e as protitutas “em figurantes de seu próprio mundo, uniformizados, 

museificados, disneificados”, World of Warcraft também anexa ao virtual tudo o que 

vê pela frente: outros jogos de sucesso; os jogadores; a vida e a morte.  

World of Warcraft, como um buraco negro, em seu movimento cíclico de 

expansão está engolindo parcelas do real. Só assim se explica o fato ocorrido por 

ocasião da morte de uma garota chinesa após dois dias jogando WoW. Os membros 

da sua guilda deixaram de lado as suas armas e realizaram uma cerimônia virtual do 

funeral da jogadora e os jogadores da facção oposta aproveitaram-se da situação 

para tentar cometer um genocídio virtual, matando os personagens jogáveis 

desarmados. A professora estadunidense de Game Design Monica Evans (2009) 

chama a atenção para a dificuldade para se analisar esse caso em termos de ética. 

Se por um lado, os jogadores apenas promoveram um ataque virtual a um grupo de 

uma facção oposta que se pôs em uma condição vulnerável em um jogo de guerra, 

por outro, eles invadiram o funeral de uma pessoa realmente morta. O que esse 

caso evidencia é justamente o rompimento das fronteiras entre o real e o virtual que 

o crescimento de World of Warcraft tem produzido, corroborando com as ideias 

defendidas na presente tese.  

Ao longo desta seção, Wow foi apresentado como um mundo virtual, portanto, 

como uma estrutura digital persistente, interativa e que simula uma fisicalidade 

(Castronova, 2001). Foi verificado que Wolrd of Warcraft, enquanto mundo virtual, 

participa de um universo ficcional, permite a exploração e o desempenho de ações 

no espaço, incluindo ações que se caracterizem como parte de um jogo, e que ainda 

permite que o jogador vivencie experiências narráveis em comunidade (KLASTRUP, 

2003), que mais do que histórias retrospectivamente narráveis já são dramas no 

instante do jogo. Desse modo, a presente tese diverge do trabalho de Aarseth 

(2008), que reduz a importância dos elementos ficcionais de WoW em favor de uma 
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perspectiva que valoriza a sua estrutura planejada a fim de estimular o 

desenvolvimento de atividades lúdicas. 

Ainda assim, o presente trabalho, reconhece a importância da descrição de 

Arseth (2008) de World of Warcraft como um parque de diversões, na estruturação, 

não só das atividades lúdicas como também dos aspectos ficcionais que ele relega a 

segundo plano. E ainda se apropria das imagens do parque, assim como das 

imagens do oco e da concha, tomando como base, as estruturas antropológicas do 

imaginário de Durand (2012), os trabalhos de Bachelard (1984), de Chevalier e 

Geehbrant (2012) e de Baudrillard (1991; 2005); para dar suporte à tese de que 

World of Warcraft se estrutura em um Regime Crepuscular da Imagem, com caráter 

progressista, messiânico e expansionista, não obstante dramático. Tal Regime do 

Imaginário define não só uma estrutura narrativa em ciclo seriados, que tornam-se 

evidentes quando se observa o sucessivo lançamento de pacotes de expansão, 

como também a própria estrutura de jogo, baseada num fluxo de atrações lúdicas 

eivadas de repetição, como no parque temático, e ainda no movimento de expansão 

que o jogo faz em relação ao mundo que lhe é externo, absorvendo tudo com o que 

tem contado, rompendo as barreiras entre o real e o virtual. 
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5 A AÇÃO DRAMÁTICA EM WORLD OF WARCRAFT 

 

O capítulo precedente tratou de World of Warcraft enquanto um mundo virtual, 

a partir de diálogos com autores como Castronova (2001), Klastrup (2003) e Aarseth 

(2008), e agregou como contribuição particular deste trabalho a discussão sobre o 

funcionamento dramático do mundo estudado, dialogando com referências nas 

teorias dos gêneros literários (STAIGER, 1997; ROSENFELD, 1985) e nas teorias do 

imaginário (BACHELARD, 1984; DURAND, 2012).  

Tendo em conta a referência da poética aristotélica (ARISTÓTELES, 1984) a 

ação é um elemento-chave para a delimitação do Drama. Afinal é o modo de 

imitação da ação através da ação (ou em outras palavras, com personagens que 

agem como que por si mesmos) que diferencia o drama das outras artes poéticas.  

A princípio, pode-se pensar que a ação nos videogames se desenvolve de 

forma distinta do drama, pois exige a participação do jogador para seguir. Vale 

lembrar, todavia, que, em qualquer que seja o drama encenado, a ação depende de 

que atores emprestem seus corpos e/ou vozes à cena. O jogador de videogames, tal 
qual o ator no drama encenado, ao mesmo tempo em que é espectador da ação tem 

o poder de interferir no modo como ela se desenrola dentro de uma sequência 

estabelecida por um roteiro prévio a ser seguido ou improvisando a partir de regras e 

configurações espaço-temporais definidas. 

O presente capítulo dedica-se, portanto, a estudar a ação dramática enquanto 

um elemento estruturante da dramaturgia de WoW. Em um primeiro momento, serão 

discutidas as particularidades da ação dramática no meio digital, nos videogames e 

mais particularmente em World of Warcraft. Em seguida, serão abordadas as 

dimensões da narrativa de WoW integradas na ação dramática proposta pelo 

software. 
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5.1 Particularidades da ação dramática em videogames: o caso World of 
Warcraft 

 

Para bem compreender a dramaturgia de World of Warcraft é importante 

observar as particularidades do meio digital e dos videogames que determinam sua 

composição. A primeira dessas características aqui abordada será a interatividade, 

em seguida será abordado o caráter navegável do espaço virtual e por fim o caráter 

enciclopédico desse meio, em seguida serão relembradas as noções de jogabilidade 

e ethos lúdico. Essa introdução às particularidades do meio digital, dos videogames 

e especificamente de World of Warcraft aqui servem para compreender os fatores 

determinantes na composição da ação no objeto estudado. 

A interatividade no meio digital, segundo Murray (2003) é a conjunção de dois 

traços fundamentais desse meio: seu caráter procedimental e seu caráter 

participativo. Por caráter participativo Murray (2003) compreende a possibilidade do 

usuário inserir dados no software para influenciar o seu comportamento. E, de uma 

maneira complementar, o caráter procedimental é a característica do meio digital de 

atualizar uma série de procedimentos predefinidos em resposta aos dados inseridos 

no software pelo usuário. Portanto, a interatividade como conjunção desses dois 

traços do meio digital é a possibilidade oferecida ao usuário de inserir dados e 

receber respostas predefinidas como procedimentos, permitindo assim que o usuário 

possa conduzir o comportamento do software. 

Os pesquisadores canadenses Lebowitz e Klug (2012) ressaltam a 

importância de distinguir entre a interatividade do meio digital e a interatividade da 

narrativa analisada, posto que uma narrativa não interativa como aquela de um 

filme, por exemplo, pode ter lugar no meio digital. Por outro lado, outros meios 

podem igualmente oferecer uma experiência interativa, como acontece no Teatro do 

Oprimido do encenador brasileiro Augusto Boal (2013), por exemplo. O caráter 

participativo é mais facilmente agregado ao teatro do que o caráter procedimental. 

Afinal, nas peças interativas (salvo experiências mais recentes como Pediente de 

votos do diretor Roger Bernart56), a cena é gerida por atores e não por um software, 

56 Pediente de votos é um espetáculo no qual o público interage com um sistema de computador que 
simula um sistema eleitoral. Há medida em que o espetáculo avança são pessoas que estão na 
plateia que ocupam o protagonismo da discussão. Para mais informações: http://rogerbernat.info/ 
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mas ainda assim, as formas de participação na poética do Oprimido têm regras 

claras que definem o comportamento em jogo e em alguns casos, como no Teatro 

Fórum, há uma espécie de árbitro. Em contrapartida, a participação dos 

espectatores57 do teatro de Boal pode produzir uma infinidade de resultados 

diferentes enquanto que o computador responde a partir de um conjunto limitado de 

regras predefinidas. Tendo isso em conta, é possível verificar que a diferença da 

interatividade entre esses dois meios e mesmo a diferença de interatividade entre 

duas narrativas no mesmo meio pode ser verificada a partir do grau de equilíbrio 

entre os carácteres procedimental e participativo. 

Os videogames também apresentam narrativas interativas em diversos graus, 

que, segundo Lebowitz e Klug (2012), são cinco: Interactive traditional stories, 

Multiple-ending Stories, Branching Path Stories, Open-Ended Stories. Além desses 

níveis comumente utilizados nos videogames, constam também no espectro de 

Lebowitz as narrativas não-interativas chamadas de Fully traditional stories.  

O primeiro grau em que há interatividade segundo a classificação de Lebowitz 

e Klug (2012) é ocupado pelas Interactive traditional stories, que permitiriam ao 

jogador alguma liberdade para interagir com o mundo do jogo e os seus 

personagens, mas, cujo curso do conflito principal não poderia ser alterado. No grau 

seguinte, Lebowitz e Klug (2012) colocam as Multiple-ending stories, narrativas nas 

quais o jogador poderia escolher consciente ou inconscientemente entre diferentes 

finais. No terceiro grau do espectro de Lebowitz e Klug (2012) estão as Braching 

Path Stories, nas quais o curso da narrativa pode ser alterado em função de uma 

série de decisões do jogador ao longo do jogo. No grau subsequente, Open-Ended 

Stories, o processo decisório tornar-se-ia menos óbvio que no grau anterior e o 

curso da narrativa seria definido mais pelo conjunto das ações do jogador do que por 

respostas a acontecimentos específicos. No último grau, Fully Player Driven Stories, 

o jogador teria controle total ou quase total das suas ações, eles poderiam fazer o 

que quisessem, quando quisessem. Isso faria com que o conflito principal fosse mais 

simplificado.  

Para Lebowitz e Klug (2012), World of Warcraft é um exemplo do último grau 

de interatividade nos videogames, na qual o jogador pode dirigir a ação como ele 

57 Termo cunhado por Augusto Boal para se referir àqueles que assistem e interferem na ação das 
peças da sua poética do oprimido.  
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queira. Em WoW é possível verificar que existe sim uma narrativa que pode ser 

dirigida pelo jogador, como descrito no espectro de Lebowitz e Klug (2012). Os 

jogadores podem realizar um grande número de atividades e com elas compor uma 

narrativa. Entretanto, analisando a ação dramática de WoW (na livre interação com o 

ambiente e com outros usuários, nas quests, nas dungeons, nas raides e nos 

campos de batalha) é possível notar que o jogador se relaciona com a narrativa em 

graus diferentes de interatividade e nem todos correspondem precisamente às 

categorias descritas no trabalho de Lebowitz e Klug (2012). Além disso, as fronteiras 

entre graus distintos de interatividade são às vezes muito fluidas.  

Murray (2003) aponta como outra particularidade do meio digital, o seu 

caráter espacial, ou seja, a sua “capacidade de representar espaços navegáveis” 

(MURRAY, 2003, p. 84). Para Murray (2003), apenas o meio digital permitiria ao 

fruidor da narrativa se mover dentro do espaço representado. Ao descrever a 

experiência no jogo baseado em texto Zork , ela afima: “Você não está somente 

lendo sobre um acontecimento passado; o fato está acontecendo agora e, 

diferentemente da ação no palco teatral, está acontecendo com você” (MURRAY, 

2003, p.86). É evidente que para fazer essa afirmação a autora desconsidera 

inúmeras experiências no teatro, desde espetáculos itinerante medievais até 

proposições mais contemporâneas como a Trilogia Bíblica do grupo brasileiro Teatro 

de Vertigem(TEATRO, 2002). O fato de o caráter espacial do meio digital não ser 

exclusivo, não faz da navegação no espaço nesse meio menos importante. Se na 

literatura ou no teatro é possível criar estratégias para que o leitor ou espectador 

explore o espaço e esteja no centro da ação, no meio digital e especificamente nos 

videogames constitui um caráter fundamental e não uma possibilidade como nos 

outros meios citados.  

Para Murray (2003), a propriedade espacial do computador não depende 

exclusivamente da sua capacidade de exibir imagens ou modelos tridimensionais ou 

mesmo da sua capacidade de conectar lugares distintos, ela é sim consequência 

das características anteriores, ou seja, o caráter procedimental e participativo, em 

outra palavra, da interatividade. “A qualidade espacial do computador é criada pelo 

processo interativo da navegação. Sabemos estar numa determinada situação 

porque, quando acionamos uma tecla ou o mouse, o que a tela exibe (texto ou 

gráfico) é alterado conforme nossa ordem.” (MURRAY, p.85) 
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 O pesquisador estadunidense Henry Jenkins (2004) chega a afirmar que a 

espacialidade é historicamente mais importante do que a narrativa nos videogames. 

Para tanto, ele leva em consideração que os primeiros videogames são adaptações 

de jogos de tabuleiro ou labirintos e que os antigos jogos de sucesso, como Super 

Mario Bros, apresentam um simples gancho narrativo a fim de impulsionar uma ação 

no espaço. Em contrapartida, Jenkins (2004) demonstra como a estruturação do 

espaço do jogo possibilitou o surgimento de novos tipos de narrativa, são eles:  

• Evoked narratives – O espaço do jogo evoca universos 
ficcionais de outras mídias.  

• Enacted narratives – a performance do personagem no espaço 
virtual constrói a estrutura da narrativa.  

• Embedded narratives – O jogador descobre a narrativa 
decifrando o espaço do jogo.  

• Emergent narratives – o jogo oferece a possibilidade do 
surgimento de uma grande variedade de programas narrativos 
que são entretanto limitados quanto ao tipo de universo 
ficcional, entre outros aspectos a partir de sua espacialidade. 

 
A expressiva capacidade de armazenamento de dados constitui um dos 

traços do meio digital: o seu caráter enciclopédico (MURRAY, 2003). Com a 

possibilidade de armazenar uma grande quantidade de informações, o meio digital 

permite desenvolver narrativas igualmente enciclopédicas. Um olhar rápido sobre os 

números de WoW podem ajudar a esclarecer este termo:  

 
• Quando o jogo foi lançado, havia 2.600 quests disponíveis para 

o jogador realizar; depois, com a primeira expansão Burning 

crusade, as quests somavam já 5,3 mil; e chegaram a 7,650 com 

Wrath of the Lich King;58  

• Em 2012 havia no jogo 5,3 mil personagens não jogáveis59  

• E em janeiro de 2014, a Blizzard anunciou que o jogo continha 6 

milhões de palavras, cerca de 12 vezes a trilogia de Senhor dos 

Anéis60.  

  
Diante desses dados é possível verificar a grande quantidade de informações 

que pode comportar uma narrativa no meio digital. Daí Murray (2003) apontar entre 

58 http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=25307 
59 http://www.baixakijogos.com.br/especiais/wow-olha-o-tamanho-desse-mmo-mergulhe-nos-numeros-

de-world-of-warcraft_153675.htm 
60 http://us.battle.net/wow/en/blog/12346804/world-of-warcraft-azeroth-by-the-numbers-1-28-2014 
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as propriedades desse meio o seu caráter enciclopédico.  Além disso, os números 

apresentados evidenciam a contínua expansão de World of Warcraft, o que, 

segundo a análise deste trabalho, não poderia acontecer sem uma dramaturgia 

estruturada tendo em conta esta expansão. 

Até aqui esta seção apresentou propriedades do meio digital, resta ainda falar 

de duas características próprias dos jogos que são determinantes para compreender 

como é estruturada a ação dramática em WoW: a jogabilidade e o ethos lúdico.  

Sebastien Genvo (2013) nota a polissemia do termo jogabilidade (jouabilité). 

Nos trabalhos citados por Genvo (2013), este termo aparece , por exemplo, como: a 

ligação entre o sistema do jogo e o jogador; a tradução do termo gameplay, 

designando os elementos característicos do jogo, princípios, mecanismos e 

possibilidades de interação oferecidas ao jogador; a tradução de playability, que 

designa o conjunto de possibilidades interativas do sistema e a ligação entre essas 

possibilidades e o prazer que se sente em explorá-las e que, eventualmente, serve 

como critério de qualidade de experiência do jogo, numa espécie de adaptação do 

conceito de usabilidade aplicado ao jogo e especialmente aos videogames. 

Genvo (2013) parte então para a sua definição de jogabilidade, que ele vê 

como um potencial de adaptação à atitude lúdica. Tal potencial não seria portanto 

restrito aos videogames e nem mesmo um conceito aplicável apenas a objetos 

produzidos como jogos, visto que isso reduziria a ideia de jogabilidade à uma norma 

em voga. Ao autor citado interessa também o processo de transformação da norma 

e o que está à margem dela. Sendo assim, Genvo também não pretende fazer uma 

lista de características que sirva à normatização. Sua reflexão a respeito da noção 

de jogabilidade pretende servir a analisar o potencial de adaptação de um 

determinado objeto à atitude lúdica. Nem por isso, Genvo (2013) se propõe a fazer 

da jogabilidade um critério para um julgamento de valor que determine o que é um 

jogo bom ou ruim ou que possa ser bem ou mal sucedido. Ele cita o caso dos jogos 

para facebook que são sucessos econômicos e sociais, contrariando as possíveis 

expectativas de que uma alta jogabilidade resultaria em um jogo bem sucedido. Em 

outro trabalho (GENVO, 2014), o autor cita ainda o caso de Graveyard um jogo que 

oferece intencionalmente uma baixa jogabilidade a serviço de propósitos 

expressivos. 
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Genvo define então a jogabilidade a partir da ideia da contingência no jogo 

em diálogo com o sociólogo francês Roger Caillois, os filósofos também franceses 

Jaques Henriot e Colas Duflo e o antropólogo estadunidense Thomas Malaby.  

Genvo (2013) estuda a recorrência, nos textos teóricos sobre o jogo, da ideia de 

incerteza sobre os resultados das ações do jogador. Esta incerteza, seria 

proporcionada por um sistema de regras que tem a função, não de limitar o campo 

de ação do jogador (embora o faça), mas de criar possibilidades de ações e 

estimular a inventidade para o exercício do possível no jogo. 

 

Quado elas são adotadas para estruturar uma atitude lúdica, as regras de 
uma situação devem permitir às ações empreendidas fazer emergir um 
resultado que comporte, para o jogador, um certo caráter contingente. É sob 
esta condição que a estrutura de uma situação, seu sistema de regras, 
comportará uma certa jogabilidade, ou seja, uma possibilidade de 
adaptação à adoção de uma atitude lúdica. Nesse aspecto, as produções 
destinadas a servirem de « ferramenta de jogo » são efetivamente 
concebidas para serem (potencialmente) mais adaptadas à atitude lúdica.61 
(GENVO, 2014) 

 

Além de serem projetados com um sistema regras que criem uma certa 

contingência a fim de permitir ao jogador fazer o exercício do possível – ou seja, 

além de ser jogável –, um software desenvolvido com finalidade lúdica apresenta 

outra característica que Genvo (2013;2014) chama de ethos lúdico. Genvo (2014) 

faz referência ao trabalho de Ian Bogost que já aproxima conceitos da retórica dos 

videogames em seu livro Persuasive Games. Contudo, Bogost se interessa pelas 

estratégias dos videogames que através de uma retórica procedimental, tentam 

convencer o jogador a respeito de algo fora do jogo, Genvo (2014), ao contrário, se 

interessa sobre como o material lúdico afirma o seu próprio estatuto de jogo para o 

jogador.  

Dialogando com autores como Aristóteles, Barthes e Oswald Ducrot, Genvo 

(2014) apresenta o ethos como uma construção do discurso a respeito do orador, 

isto é, aquilo que o orador afirma sobre si mesmo com o seu discurso (sem contudo 

61 Lorsqu’elles sont adoptées pour structurer une attitude ludique, les règles d’une situation doivent 
permettre aux actions menées de faire émerger un résultat qui comporte, pour le joueur, un certain 
caractère contingent. C’est à cette condition que la structure d’une situation, son système de règles, 
comportera une certaine jouabilité, soit une possible adaptation à l’adoption d’une attitude ludique. À 
ce titre, les productions destinées à servir d’ « outils de jeu » sont effectivement conçues pour être 
(potentiellement) plus adaptées à l’attitude ludique. 
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explicitar a imagem que está construindo de si). O orador faz afirmações sobre quem 

ele é, por exemplo, através da sua entonação, da escolha das suas palavras e dos 

seus argumentos, importando mais a impressão produzida do que a realidade do 

que diz. O ethos lúdico, para Genvo (2013), é portanto composto pelos recursos que 

o material de jogo utiliza para convencer o jogador de que esse material é um jogo. 

A própria jogabilidade, assim como marcadores ficcionais são aspectos 

fundamentais para a afirmação de que um determinado software, por exemplo, é um 

jogo.  

 

5.2 A performance do jogador enquanto ação dramática 

 

Como já foi dito no Capítulo 2, em WoW, é possível, por exemplo, caminhar, 

correr, saltar, falar, sussurar, gritar, rir, dançar, comer, beber, recolher objetos, 

montar sobre um animal ou sobre uma criatura mítica, guiar um veículo, combater 

feras, monstros e outros jogadores, etc. Enfim, com as atividades possíveis em 

WoW, o usuário pode criar uma ação narrável, como mostra Klastrup (2003), mas, 

mais do que isso, a sua ação é já uma ação ficcional, ela é encenação de uma ação 

dramática, no sentido da ação de um personagem que parece agir por si mesmo, 

como já foi visto no Capítulo 4. Dentro da perspectiva de Jenkins (2004) esse nível 

da construção da ação dramática de WoW pode ser chamado de Emmegent 

narrative. Segundo o ponto de vista adotado por este trabalho, o software permite 

que o jogador construa parte da sua dramaturgia a partir de certas atividades 

possíveis dentre do universo ficcional dado. 

Algumas das atividades possíveis em WoW são restritas a personagens que 

já tenham alcançado um certo nível. Por exemplo, só é possível fazer uso de 

montarias terrestres (o que inclui animais, veículos e monstros) a partir do nível 20; 

as montarias terrestres se tornarão mais rápidas quando o personagem-jogável 

atingir o nível quarenta; e, as montarias voadoras só estarão disponíveis no nível 60. 

Além disso, o mundo que o personagem jogável habita é cheio de criaturas hostis, 

que se organizam em áreas divididas também de acordo com o seu nível, o que 

significa que, embora o jogador seja livre para sair da zona em que ele surgiu, 

provavelmente se ele o fizer sem progredir de nível, ele será morto por um 
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personagem não jogável de comportamento hostil que seja mais poderoso do que 

ele. Tais restrições estimulam que o jogador busque fazer seu personagem 

progredir, ou seja subir de nível, a fim de tornar acessíveis outras áreas de jogo e 

atividades possíveis.  

Algumas atividades do jogo, como foi visto no Capítulo 2, dão pontos de 

experiência ao jogador, e são estes pontos que permitem ao jogador a 

possivelmente almejada progressão: matar outros personagens (neutros ou hostis, 

jogáveis e não jogáveis), descobrir novas áreas e realizar missões são as principais 

dessas atividades.  Existe, portanto, uma tensão entre a possibilidade de se 

desenvolver a narrativa a partir de todas as atividades que o software permite e a 

necessidade de fazer o personagem progredir a partir da realização de atividades 

específicas.  

A tensão entre essas duas possibilidades não diz respeito apenas ao campo 

da narrativa, visto que tais atividades são desenvolvidas no mundo atualizado por 

um software que se pretende jogo. Esta tensão é decorrência da jogabilidade 

específica de WoW, ou seja, das contingências criadas pelas regras inscritas no 

software a fim de permitir ao jogador realizar o exercício do possível, com vistas à 

adoção de uma atitude lúdica.  

Pode-se dizer que esta é a mesma tensão entre os dois tipos de regras que 

Frasca(2001) chama de regras de paidia e regras de ludus. Gonzalo Frasca 

(FRASCA, 2001) defende um desvio no significado destes termos propostos por 

Caillois (já apresentados no Capítulo 3), a partir de confrontações com os trabalhos 

de Piaget e de Vidart. Frasca (2001) contrapõe o trabalho de Piaget, que identifica 

os dois primeiros grupos de jogos praticados na infância como jogos sem regras, ao 

trabalho de Vidart, que percebe regras claras numa criança pequena que levanta os 

braços para imitar um avião. A partir da comparação, Frasca (2001) conclui que os 

conceitos de regra para Vidart e Piaget são distintos. Frasca (2001) também verifica 

que, no trabalho de Piaget, a palavra “regra” está associada aos jogos pós-

socialização, em que estão envolvidas as ideias de vitória e derrota. E, a partir de 

então, Frasca (2001, p. 9) define o emprego dos termos Ludus e Paidia no seu 

trabalho: 

“Enquanto Caillois declarou que a diferença entre paidia e ludus era a 
complexidade das suas regras, eu utilizarei o termo ludus para me referir 
aos jogos que têm um resultado que define um vencedor e um perdedor 
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(esse grupo pode ser igualado à categoria dos jogos com regras de Piaget). 
Em outra mão, eu entendo como paidia todos os jogos que são baseados 
nas regularidades de Piaget e não definem um vencedor e um perdedor. 
Pelo bem da coerência, eu também me referirei às ‘regularidades’ de Piaget 
como regras de paidia, e às regras de Piaget como regras de ludus.” 62 

Já foi dito anteriormente (no Capítulo 3) que no caso de WoW, o software não 

oferece uma tarefa última que determine a vitória do jogador, mas sim uma série de 

possibilidades de atividades às quais ele pode atribuir o sentido de game, ou seja, 

de estrutura de jogo a vencer.  

As missões são as principais atividades do jogo relacionadas à ideia de game. 

Nesse sentido elas apresentam uma dupla função. Elas tanto são estruturas às 

quais o usuário de WoW pode atribuir o sentido de jogo, quanto são os meios para 

fazer o personagem jogável progredir em níveis e atingir uma vitória mais complexa: 

chegar ao nível máximo do jogo, por exemplo. Sempre é bom ressaltar que nem 

esta vitória é definitiva, pois é a partir da obtenção do nível máximo que uma série 

de conteúdos em WoW são disponibilizados ao jogador. Estes são conhecidos no 

jargão do jogo como conteúdo de alto nível: são dungeons, raides, áreas de jogo 

com missões diárias, campos de batalha, entre outros, que oferecem as melhores 

recompensas do jogo e o acesso aos eventos narrativos mais importantes do 

universo de World of Warcraft.  

 

5.3 As missões como unidades das estruturas dramáticas de WoW 

 

As missões em WoW oferecem aos jogadores uma dimensão de narrativa (e 

também de interatividade e de jogabilidade) mais estruturada. Para tornar mais clara 

a análise, neste ponto, utilizo como exemplo, a primeira missão disponível para um 

jogador que escolha entrar no mundo virtual estudado com um personagem 

humano.  

Escolher a primeira missão de uma das raças como exemplo, justifica-se em 

primeiro lugar, pela necessidade de realiza-la tantas vezes quanto for necessário 

62  While Caillois stated that the difference between paidea and ludus was the complexity of their rules, 
I will use the term ludus to refer the games that have a result that defines a winner and a loser (this 
group would match Piaget’s “games with rules” category). On the other hand, I understand by paidea 
all the games that are based on Piaget’s “regularities” and do not define a winner and a loser. For the 
sake of coherence, I will also refer to Piaget’s “regularities” as paidea rules, and to Piaget’s “rules” as 
ludus rules. 
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para analisá-la. Escolher uma missão de nível alto para ser analisada implicaria na 

necessidade de ter vários personagens jogáveis em tal nível para poder repeti-la, já 

que cada missão só pode ser realizada uma vez por cada personagem (com 

exceção das missões diárias, que, como o nome sugere, ficam disponíveis para ser 

realizadas novamente a cada dia). Em segundo lugar, a primeira missão dos 

humanos inicia uma pequena sequência que será abordada na seção seguinte. 

Ainda que tenha sido escolhida uma missão para fazer uma análise mais detalhada, 

é possível fazer generalizações levando em consideração a experiência do 

pesquisador com centenas de missões feitas com personagens diversos durante a 

pesquisa.  

A missão escolhida aqui para análise é intitulada: “É hora de reagir”. Nela, o 

PNJ Major Belmonte se apresenta e trata o jogador como um recruta que estava 

sendo esperado, mexe nos seus papeis, confirma o nome do jogador e assim 

apresenta um contexto mais geral que o posiciona como o destinador de uma ação 

do qual o jogador será o sujeito. O PNJ em questão, através da caixa de diálogo 

descrita no Capítulo 2, apresenta o contexto da missão, seu objetivo e as 

recompensas que o jogador pode ganhar ao realizá-la (Figura 15).  

Figura 15: Major Belmonte apresenta a missão “É hora de reagir” à personagem jogável. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

O Major Belmonte informa que os Orcs Rocha Negra invadiram a Vila Norte, 

lugar onde surge o personagem jogável humano e onde está o Major Belmonte, e 

que os soldados precisam de ajuda. O Major Belmonte, então, solicita a intervenção 

do personagem jogável: “Vá até a floresta a noroeste e mate os Worgs Rocha 
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Negra! Ajude os soldados!”. Logo abaixo aparece o objetivo da missão em termos 

mais precisos: “Mate 6 Worgs de batalha Rocha Negra”. E, por fim, a recompensa 

que o jogador terá direito ao cumprir a missão: 50 moedas de bronze e 500 pontos 

de experiência, além de um item que varia a depender da classe do jogador. 

Jogando com um sacerdote, mago ou bruxo o item será “Cilha do abade de Vila 

Norte”, enquanto que jogando com um caçador, ladino ou monge será “Botas do 

corredor”, enfim se o personagem jogável for um guerreiro ou paladino o item a 

ganhar será “luvas do domador de worg”63. Nem sempre os itens recebidos por 

conta da realização de uma missão variam a depender da classe. Apenas em alguns 

casos são oferecidas algumas possibilidades dentre as quais o jogador deve 

escolher uma.  

O primeiro bloco de texto da missão (Figura 16) se apresenta como um texto 

dramatúrgico escrito, ou seja, com réplicas e didascálias.  

Figura 16: Título e texto de contextualização da missão. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

É importante ressaltar que o Major Belmonte saúda o jogador inclinando o 

corpo e gesticula enquanto sua boca se move, mimetizando o falar; mas a ação de 

mexer nos seus papéis está descrita somente como rubrica, não é encenada pelo 

PNJ em questão.  Também não se trata de uma narração, o tempo é o presente, a 

ação é descrita como se estivesse acontecendo agora, dramaticamente, com os 

63 Para melhor analisar essa missão, criei no jogo personagens de todas as classes possíveis entre 
personagens humanos para fazê-la. 

Tese versão para entrega.pdf   148 28/05/2015   14:44:00



personagens agindo como que por eles mesmos. Trata-se de uma convergência de 

duas maneiras de representar o drama, ou seja, pela forma escrita e pela encenada, 

presentes numa mesma plataforma. Essa convivência entre o drama escrito e o 

encenado se explica tanto pela filiação de WoW aos RPG de mesa, adventure 

games, baseados em textos e MUD, quanto pela viabilidade técnica de se fazer um 

jogo da extensão e complexidade de World of Warcraft encenando todas as suas 

ações com animações.  

Nos RPG, os jogadores interpretam seus personagens dizendo as ações que 

vão desempenhar e o Mestre do jogo, com ajuda de um sistema de cálculos, informa 

ao jogador se sua ação foi bem sucedida e quais foram as suas consequências, o 

mestre também interpreta todos os personagens não jogáveis. A encenação do 

drama se dá a partir de réplicas e didascálias faladas. Já nos adventures baseados 

em texto como Zork, tanto os comandos de ação do personagem como suas 

consequências são expressos em texto escrito. Em Zork, em uma floresta na qual 

uma grande árvore se destaca com galhos fortes, o jogador pode escrever, por 

exemplo, “escale a grande árvore” (Climb the large tree) e o software responderá: 

 

Você está à cerca de 10 pés acima do chão, aninhado entre alguns grandes 
galhos. O galho acima de você está além do seu alcance. Sobre o galho 
está um pequeno ninho de pássaros. No ninho de pássaros está um grande 
ovo incrustrado com pedras preciosas, aparentemente coletado em algum 
lugar por um pássaro sem filhos. O ovo é coberto com finas camadas de 
ouro e ornamentado em lápis-lazuli e madrepérola. Diferentemente da 
maioria dos ovos, esse é articulado e tem um fecho delicado que o mantém 
fechado. O ovo parece extremamente frágil. Você ouve à distância o chilrear 
de um passarinho. 64 

 

Basta escrever “Pegue o ovo” e o software responderá que o ovo foi pego. Os 

MUD, dos quais descendem mais diretamente os MMORPG como WoW também 

são descendentes dos adventure games baseados em texto como Zork e Colossal 

Cave e se estruturam também a partir da palavra escrita, incluindo todavia, a 

possiblidade de interação entre múltiplos usuários. Os jogos do gênero adventure da 

64 You are about 10 feet above the ground nestled among some large branches. The nearest branch 
above you is above your reach.On the branch is a small birds nest. In the bird's nest is a large egg 
encrusted with precious jewels, apparently scavenged somewhere by a childless songbird. The egg 
is covered with fine gold inlay, and ornamented in lapis lazuli and mother-of-pearl. Unlike most eggs, 
this one is hinged and has a delicate looking clasp holding it closed. The egg appears extremely 
fragile. You hear in the distance the chirping of a song bird. Trecho de clone do jogo Zork encontrado 
no site: http://www.web-adventures.org/ 
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década de 1990, que descendem daqueles baseados em texto, assim como WoW, 

mantém a convivência entre o texto dramático escrito e o encenado provavelmente 

tanto por opção estética derivada da sua filiação aos RPG e adventures baseados 

em textos, quanto pela redução do trabalho de animação que esta convenção 

possibilita.  

Não só a ascendência de WoW, entretanto, justifica a convivência entre o 

texto dramático escrito e encenado. Um jogo com mais de 5 mil personagens não 

jogáveis, exigiria um trabalho hercúleo de animação se pretendesse encenar cada 

uma das ações físicas dos seus personagens. Dessa forma, a opção de dividir as 

ações físicas dos personagens em animações mais facilmente generalizáveis, como 

andar, correr, gesticular ao falar, rir, chorar, etc., que ocasionalmente são 

desempenhadas enquanto a caixa de diálogo de uma missão está aberta, e ações 

mais específicas que são descritas através de didascálias é também uma forma de 

possibilitar a criação de um jogo tão extenso. 

Outro aspecto importante a ser observado é o direcionamento do texto ao 

personagem jogável de forma personalizada. Nesse caso, o software identifica o 

gênero e o nome que o jogador escolheu para o seu personagem e o inclui no texto 

da missão. Messine, que o Major Belmonte mencionou na Figura 16, é o nome da 

personagem com a qual o pesquisador jogava. Também é possível que no texto da 

missão, um PNJ use a raça ou a classe do personagem como vocativo – no caso de 

Messine, ela seria chamada Humana ou Maga.  

O texto dramatúrgico escrito na caixa de diálogo da missão corresponde 

sempre às palavras e às ações do personagem não jogável, deixando a resposta do 

personagem jogável como uma lacuna para o jogador preencher imaginariamente ou 

com ações no jogo. Essa introdução dramatúrgica atribui um sentido de narrativa 

dramática às ações do jogo, que logo serão solicitadas em termos quantificáveis 

através de um resumo do objetivo da missão, seguido das recompensas que o 

jogador pode obter com a sua realização (Figura 17). 
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Figura 17: Objetivo e recompensas da missão “É hora de reagir” 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo jogador. 

 

Tendo aceitado a missão “É hora de Reagir”, o jogador deve matar os 6 

worgs, como solicitado pelo objetivo e depois retornar ao Major Belmont. Antes de 

cumprir o objetivo, se o jogador se apresentar ao Major Belmonte, este PNJ vai 

questionar sobre o andamento da missão. Uma caixa de diálogo (Figura 18) 

semelhante àquela na qual o jogador aceitou a missão aparecerá mostrando o rosto 

e o nome do PNJ, o título da missão da qual o PNJ é o destinatário, além de um 

breve texto dramatúrgico que cobra a realização do serviço demandado. Neste caso, 

o texto que se apresenta é composto apenas por uma réplica: “Conseguiu revidar o 

ataque dos worgs de batalha Rocha Negra?”  Essa caixa de diálogo limita a relação 

que o personagem jogável pode ter com o destinador da missão, relembra o jogador 

da tarefa solicitada e cobra a concretização do drama encenado na esfera do jogo.  

 

Figura 18: Messine retorna ao Major Belmonte antes de concluir a missão. À 
esquerda da imagem é possível ver a caixa de diálogo na qual o major pergunta 
sobre a realização da missão. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo jogador. 
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Nada impede que o jogador execute sua missão sem dar muita importância 

aos aspectos narrativos em torno do objetivo e apenas cumpra a tarefa de matar 

uma dada quantidade de personagens a fim de receber as recompensas e fazer 

progredir seu personagem. Para jogadores familiarizados com os elementos 

interface apresentados no Capítulo 2, tais como o mapa, o registro de missões e 

outras informações que aparecem na tela, é possível realizar uma missão mais 

simples como esta sem nem mesmo ler uma linha do seu texto.  

Aqui é interessante notar que tais elementos de interface funcionam como 

elementos metalinguísticos, mas que o uso da metalinguagem, associado à 

realização de missões em WoW, tem função muito diferente daquela que costuma 

ter a metalinguagem na dramaturgia para Teatro. Se no Teatro a metalinguagem 

lembra aos espectadores que o que eles vêem é uma representação, criando 

distanciamento e quebrando temporariamente a ilusão, os elementos aqui descritos 

funcionam quase que de modo contrário. Os elementos que dão suporte à 

realização das missões, assim como outros elementos de interface em WoW, 

apontam para o próprio jogo a fim de que o jogador possa acessar rapidamente 

informações que serão úteis para a sua ação. Esses elementos participam do 

equilíbrio entre ilusão e distanciamento para a manutenção do jogo. Por um lado, 

tais elementos possibilitam ao jogador executar as missões com o mínimo de 

informações narrativas, por outro lado, esses mesmos elementos invariavelmente 

utilizam tais informações narrativas. Fica portanto a critério do jogador imergir mais 

ou menos no universo proposto pela missão. É importante ressaltar também que o 

jogador pode desativar a maior parte dessas informações e incluir maior dificuldade 

no seu jogo. 

Mesmo que o jogador utilize os elementos de interface para conseguir realizar 

a missão, sem a ler, ou lendo apenas o seu objetivo, ele terá acesso a informações 

narrativas através do drama que ele próprio encena;  

Utilizando ou não os elementos de interface para a sua orientação, o jogador 

pode decidir ler a apresentação dramaturgicamente construída no texto da própria 

missão e ficar sabendo que esse objetivo está relacionado a uma invasão dos orcs 

Rocha Negra na Vila Norte aproveitando uma fenda da Montanha.  Essas 

informações apresentadas pela narrativa dramática são informações que podem 
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estimular o jogador a se fazer novas perguntas como: “Afinal o que são worgs de 

batalha? Quem são os orcs Rocha Negra? Que montanha é essa à qual o PNJ se 

refere?”. Estimulado por questionamentos como esses, o jogador pode então tentar 

buscar respostas, seja no próprio jogo, seja nos outros produtos da Blizzard ou 

ainda em conteúdo produzido por outros jogadores e disponíveis online. 

Tendo realizado, ao longo da pesquisa, centenas de missões em WoW, é 

possível verificar que em sua grande maioria elas solicitam do jogador que mate 

personagens jogáveis ou não jogáveis, colete algo e/ou leve algo a alguém, seja 

esse algo um item, informações, ajuda, cura ou outros personagens. A construção 

dramatúrgica tem portanto um importante papel de colaborar para a transformação 

dessas ações repetitivas em experiências singulares.  

No curso da realização da missão, outros elementos dramatúrgicos podem 

ser encontrados. No caso da missão analisada, em que o jogador está matando 

worgs para auxiliar os soldados do Major Belmonte, o jogador encontrará soldados 

no campo de batalha lutando contra worgs. Esses soldados, além de lutar, podem 

ainda lançar réplicas a outros personagens. As réplicas de personagens não 

jogáveis que são disparadas automaticamente ou pela proximidade do jogador são 

mostradas em um balão similar ao das histórias em quadrinhos e todas elas podem 

ser conferidas também no Canal Geral no qual o texto fica disponível para o jogador 

até a próxima vez em que o personagem for desconectado. É possível ver os 

soldados esbravejando contra os Worgs e também pedindo que sacerdotes, que 

estão no campo de batalha, os curem. Nesse caso, os sacerdotes são também PNJ. 

Os sacerdotes de Vila Norte executam a ação solicitada pelos soldados.  
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Figura 19: Na primeira imagem, soldados enfrentando Worgs e pedindo ajuda aos sacerdotes. 
Logo abaixo, detalhe da tela que mostra as falas dos referidos PNJ no canal geral.  

 

 
Fonte: Recortes de tela efetuados pelo pesquisador. 

 

Essas interações entre personagens não jogáveis encontrados no curso da 

realização da missão “É hora de reagir” podem ser visualizadas independentemente 

de o jogador ter aceitado a referida missão. De todo modo, além de compor o 

universo do jogo como um todo, tornando-o mais completo e mais crível, as 

interações entre personagens não jogáveis são evidentemente projetadas em 

consonância com a ação dramática proposta pelas missões. Além disso, o diálogo e 

a ação dos personagens não jogáveis no caso estudado apresentam ao jogador um 

elemento fundamental da jogabilidade de WoW, ou seja, a colaboração dos 

personagens a partir das suas distintas funções no combate: dano, tanque, cura.   

Tendo cumprido o objetivo da missão, o jogador pode retornar ao Major 

Belmonte, que agora tem sobre a cabeça uma interrogação amarela que indica que 

ele é, além do recrutador, o destinatário da missão (Figura 20). Se o jogador clicar 

sobre ele, o PNJ, através de numa nova caixa de diálogo, reconhece o trabalho do 

personagem jogável e indica que ainda vai oferecer outras missões dizendo “Você 

nos fez ganhar tempo, <<nome do personagem jogável>>, mas agora temos que 
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tratar de problemas ainda maiores”. Logo abaixo, são mostradas na caixa de diálogo 

as recompensas que o personagem-jogável vai receber. Em alguns casos, o jogador 

deve escolher entre algumas recompensas possíveis, antes de concluir a missão, o 

que é feito através de botão específico no canto inferior esquerdo da caixa de 

diálogo. 

Figura 20: Major Belmonte, enquanto destinatário da missão, diante do personagem 
jogável.  

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo usuário. 

 

As missões oferecem ao jogador uma estrutura que se aproxima parcialmente 

da estrutura dramática descrita por Aristóteles (1984) dividida em nó e desenlace. 

Nas quests de WoW, o software apresenta o nó enquanto que o desenlace é 

possível graças à participação do jogador. A missão em WoW é geralmente uma 

pequena narrativa total, verossimilhante (tomando como referência o universo dado), 

causal e estruturada a partir um objetivo único65.  

Em todo caso, não é possível dizer que essa estrutura seja precisamente 

aristotélica, pois ainda que utilize conhecimentos derivados dessa tradição 

dramatúrgica, ela vai além dos conceitos de Aristóteles e dos teóricos e dramaturgos 

posteriores que seguem sua linha de pensamento. Eis alguns aspectos da estrutura 

dramática das missões que as distanciam do modelo aristotélico: 

65 Com objetivo único esse texto pretende se referir ao objetivo relacionado à ação una apresentada 
pela missão e não às tarefas que o jogador deve atingir para concluí-la. É possível por exemplo que 
uma missão demande que o jogador realize várias tarefas, como por exemplo, matar personagens 
não jogáveis para coletar seu sangue e coletar flores para com esses itens desenvolver uma poção. 
Nesse caso hipotético, o objetivo da missão seria fazer a poção e não matar personagens ou coletar 
flores. Obviamente também só é possível falar em objetivo único analisando uma missão por vez. A 
seção seguinte analisa os conjuntos de missões que podem ter unidade de ação ou não. 
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1. As missões de WoW incluem o maravilhoso que faz parte de todo o 

universo do jogo e era renegado por Aristóteles. 

2. Sua extensão é bastante reduzida, ainda que possam haver 

missões que demandem mais tempo do jogador, em geral elas são 

bastante curtas – a missão aqui descrita, por exemplo, pode ser 

realizada em torno de 5 minutos. 

3. Como será visto a seguir, as missões vistas em conjunto podem se 

aproximar bastante da ideia de episódio que, para Aristóteles 

(1984), convém mais à epopeia que à tragédia. 

4.  As missões não necessariamente apresentam unidade de 

espaço66, ao contrário, em geral elas exigem do jogador alguma 

itinerância pelo espaço virtual. No caso estudado, o Major Belmont 

em frente à Abadia de Vila Norte solicita ao jogador apenas que se 

desloque um pouco para noroeste para encontrar o conflito entre 

os seus soldados e os worgs de batalha Rocha Negra, mas há 

quests em que o jogador pode ser solicitado a viajar de um 

continente a outro. 

A presença do maravilhoso, a organização da ação em episódios de curta 

duração e, sobretudo, a relação das missões com a exploração do espaço 

aproximam a ação dramática de WoW de formas dramatúrgicas itinerantes como as 

do Teatro Medieval e do drama de estações. Por um lado, a ação dramática das 

missões se aproxima da dramaturgia medieval pois, além de proporcionarem 

itinerância, as ações ocorrem em simultaneidade com outros eventos narrativos que 

estão dispostos no mundo. Por outro lado, o sistema de missões se aproxima do 

drama de estações na medida em que propõe conflitos que acontecem a partir dos 

encontros de um dado personagem (no caso, o personagem jogável) com outros (os 

PNJ). A exploração do espaço proporciona ao jogador a possibilidade de encontrar 

PNJ que lhe ofereçam outras missões. Essa aproximação do sistema de missões 

com o teatro medieval e com o drama de estações será mais amplamente 

66 A única unidade mencionada por Aristóteles na Poética é a unidade de ação. Unidade de espaço e 
unidade de tempo foram acrescentadas na teoria de tradição aristotélica no classicismo francês. 
Entretanto, foram passagens do texto aristotélico que inspiraram essas concepções.  
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desenvolvida na seção seguinte na qual as missões são analisadas dentro dos 

sistemas que estabelecem, umas junto a outras. 

As missões ajudam a estruturar também as instâncias, unidades espaciais do 

jogo na qual se desenrolam conflitos determinados, sejam eles combates de 

jogadores contra o ambiente ou de jogador contra jogadores. As instâncias 

apresentam, como as missões, uma certa totalidade e unidade em nível de 

composição da ação dramática. A ação dramática nas instâncias é estruturada a 

partir de uma ou mais quests, que quando são múltiplas, se encadeiam de maneira 

casual em torno de um objetivo; o jogador (ou o grupo de jogadores) é o 

protagonista de uma ação ou é um dos adjuvantes necessários para definir o 

resultado do conflito. Do ponto de vista da estrutura dramática da ação, as instâncias 

se organizam de maneira similar às sequências de quests que serão apresentadas a 

seguir; sua organização espacial é que, todavia, a torna um caso particular. Por esse 

motivo, a análise detalhada das instâncias será realizada no Capítulo 7. 

  

5.4 Como se organizam as missões: entre a lógica episódica e a causal 

 

As missões não são narrativas fechadas nelas mesmas. Algumas missões em 

WoW podem ser feitas isoladamente, ainda que necessariamente se relacionem 

com outras por compartilhar um mesmo espaço (aquelas que estão em uma mesma 

vila, acampamento ou zona). Contudo, boa parte das missões fazem parte de uma 

cadeia (quests chain). O que quer dizer que para fazer determinadas missões é 

necessário ter realizado outras. As missões de uma cadeia em WoW não 

necessariamente se atêm a uma única ação dramática, embora esta seja também 

uma possibilidade. Outra possibilidade é que uma única ação dramática esteja 

dividida em diversas cadeias de missões, que podem estar inclusive dispostas 

espacialmente em zonas diferentes. Uma ação pode ser desenvolvida em uma única  

missão, sem relação com nenhuma outra, e ainda assim fazer parte de uma cadeia 

de quests, ou ainda vários fragmentos de ações mais complexas podem estar em 

uma mesma cadeia.  

Para além do modo em que as missões são encadeadas no nível das regras 

do jogo, elas pode se relacionar com outras como uma parte de uma certa totalidade 
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composta por uma sequência de missões reunidas em torno de um macro objetivo 

comum atribuído ao personagem jogável; ou, ela pode acompanhar uma trajetória 

trágica ou cômica de um personagem não jogável. O jogo oferece as possibilidades 

de estabelecer relações entre as missões através do encadeamento dramático ou da 

autonomia épica dos episódios, mas no fim das contas, é o jogador que define as 

relações entre as missões e o sentido que elas estabelecem para o jogo. A 

participação do jogador é como o fio que costura os retalhos de tecido numa imensa 

colcha narrativa.  

A fim de explicar esse modo de estruturar a narrativa através do sistema de 

missões, que é um recurso fundamental para o desenvolvimento da dramaturgia em 

expansão de World of Warcraft, serão analisadas duas passagens do jogo. A 

primeira é a cadeia de missões que dá sequência a missão “É hora de reagir”. Neste 

caso, a cadeia de missões está integrada com uma única ação dramática, ainda que 

haja missões isoladas que suplementem essa ação. 

 

 A invasão dos Rocha Negra 5.4.1

 

Seguindo as missões oferecidas ao jogador na Vila Norte,  é possível verificar 

facilmente um dos tipos de relação possíveis entre missões: aquele no qual elas se 

ligam a partir de um macro objetivo comum atribuído ao personagem. A missão já 

analisada, “É hora de reagir”, se insere numa cadeia de missões que tem um macro 

objetivo comum, conter a invasão dos orcs do clã Rocha Negra perpetrada na Vila 

Norte. Ao personagem jogável será atribuído um papel fundamental nesse objetivo.  

A partir deste ponto, a presente análise se interessa pelo nível estrutural da 

narrativa produzido pela relação das missões, de modo que a descrição se 

concentrará na narrativa dramática produzida por esta relação e não mais em cada 

missão isoladamente. A descrição detalhada de cada missão já não se faz 

necessária, mas é importante ter em mente que todas elas compartilham da mesma 

estrutura daquela descrita anteriormente. Ao logo da descrição da sequência, para 

que não se perca de vista as suas unidades de composição, todas as missões que a 

compõe serão referenciadas pelo título, assim o leitor pode também, se desejar, 
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encontrar mais informações sobre elas em sites relacionados a WoW ou até 

procurar realizá-las no jogo.  

A sequência começa com a missão já descrita “É hora de reagir”, cujo objetivo 

é matar worgs de batalha Rocha Negra. Em seguida, o major Belmonte solicita ao 

jogador, através da missão “Leões e cordeiros” que mate orcs Rocha Negra que, a 

fim de planejar um ataque posterior, estão espionando a Vila Norte. Mortos os 

espiões e concluída a missões “Leões e cordeiros”, o major Belmonte agradece a 

intervenção do personagem jogável, mas menciona que, apesar de já ter mostrado 

valor, ele ainda precisa ser treinado, o major já encadeia a missão seguinte, que 

varia de acordo com a classe do personagem, podendo esta ser “Carta simples”, 

“Carta consagrada”, “Carta cifrada”, “Carta santificada”, “Carta glífica”, “Carta 

maculada” ou “Carta cinzelada”.  

As diferentes cartas escritas de modo coerente com os princípios de cada 

classe, personalizam a experiência e enriquecem o universo, mas em termos de 

ação demandam exatamente a mesma coisa, que o jogador se apresente ao seu 

respectivo treinador67. Ao se apresentar ao seu treinador, o jogador receberá uma 

nova missão que pode ser “Com toda carga”, “Corrupção”, “Corte profundo” “o 

domínio do poder arcano”, “o caminho do caçador” “O poder da Luz” “Aprenda a 

palavra” ou “Palma de tigre” conforme a classe escolhida. Qualquer dessas quests 

solicita ao jogador que atinja o nível três para conseguir sua segunda habilidade de 

combate (já que todas as classes iniciam o jogo com apenas uma) e as utilize em 

bonecos de treinamento.  

Realizado o treinamento, o treinador de classes será o recrutador da missão 

“Vila Norte precisa de você” que encaminha o personagem jogável para falar com o 

Sargento Vilém, pois há uma invasão de goblins assassinos a serviço dos Rocha 

Negra.  O Sargento Vilém pede então que o personagem jogável ajude-o a matar os 

goblins na missão “Assassinos de Aluguel”, ao mesmo tempo, o PNJ Irmão Paxeco 

que está próximo ao sargento oferece também a missão “Livrai-nos do mal” na qual 

o jogador, com um livro sagrado dado pelo sacerdote, deve curar soldados feridos 

67 O treinador de classe já teve mais importância em WoW, nas primeiras expansões era necessário ir 
até ele todas as vezes que se desejava treinar uma nova habilidade com o nível necessário para 
aprendê-la e dinheiro para pagar o serviço do treinador. Na atual expansão quando o jogador passa 
de nível, automaticamente já recebe as novas habilidades e talentos que aquele estágio porventura 
possa oferecer, o treinador tem apenas funções relacionadas à escolha de uma especialização 
secundária e a troca de especializações de classe anteriormente definidas. 
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(Figura 21). É interessante notar que a partir deste ponto, as missões começam a 

ser entregues simultaneamente. Ao longo do jogo, é comum que algumas  missões 

sejam oferecidos para serem realizadas ao mesmo tempo em uma mesma área.  

Figura 21: A personagem jogável do pesquisador cura um soldado ferido enquanto o 
personagem jogável de outro jogador ataca um goblin assassino próximo. Na lista de 
objetivos do lado direito abaixo do minimapa é possível notar que as duas quests estão 
sendo executadas simultaneamente. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 
 

 
Finalizada a missão “Assassinos de Aluguel”, tendo a missão “Livrai nos do 

mal” sido concluída ou não, o Sargento Vilém, através da missão “A retaguarda está 

livre” envia o personagem jogável de volta ao major Belmonte, este por sua vez 

encarrega o personagem jogável com a missão “Invasão dos Rocha Negra”. Essa 

missão demanda que o jogador mate 8 orcs Rocha Negra, que estão incendiando a 

floresta e o vinhedo a Leste. Próximo ao major está outra personagem não jogável, 

Madel Quintana, que também oferece uma missão ao personagem jogável, “A 

esperança é a última que queima”. Madel é a proprietária do vinhedo que está sendo 

destruído pelos orcs e pede ao personagem jogável que a ajude apagando os focos 

de incêndio com o auxílio de um extintor que ela entrega ao personagem.  

É interessante notar que a missão oferecida por Madel, assim como a missão 

oferecida pelo irmão Paxeco, não é um pré-requisito para que as próximas missões 

da cadeia sejam realizadas. Entretanto, é a missão “A esperança é a última que 

queima”, ofertada por Madel, que responderá perguntas abertas no início da 

sequência, pois ela explica que o Cataclismo abriu uma passagem para as Estepes 

Ardentes, zona que faz fronteira com a floresta de Elwyn (onde está a Vila Norte) 

como pode ser verificado no mapa. O texto dessa missão, portanto, explica um 
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pouco mais sobre a fenda na montanha mencionada pelo Major Belmonte na 

primeira missão, “É hora de reagir”.  

As missões “Invasão dos Rocha Negra” e “A esperança é a última que 

queima”, devem ser realizadas na mesma área e seus objetivos podem ser 

cumpridos simultaneamente. Acrescenta-se, entretanto, um complicador: os 

Personagens não jogáveis nomeados “Invasor Rocha Negra” que devem ser mortos 

são hostis, ou seja, não apenas reagem a um ataque do jogador, mas podem atacar 

primeiro ao ver o jogador se aproximar, o que torna possível que o jogador seja 

atacado, por exemplo, enquanto tenta apagar um dos focos de incêndio. A 

hostilidade dos personagens em questão, portanto, de certa forma, torna as duas 

missões mais interligadas, na medida em que é necessário matar os orcs invasores 

para se aproximar sem risco dos focos de incêndio que devem ser apagados.  

Assim que o jogador entregar a missão “Invasão dos Rocha Negra”, o Major 

Belmonte oferecerá a “Vamos acabar com a invasão” que tem por objetivo matar o 

líder dos invasores, o orc “Kurtok, o matador” e assim trazer paz à Vila Norte. Missão 

cumprida e o Major Belmonte dispensa o personagem jogável encaminhando-o para 

novas aventuras na Vila d’Ouro através da missão “Apresente-se em Vila d’Ouro” na 

qual deve entregar alguns documentos ao Delegado Durão. Os documentos a 

entregar são dois relatórios e uma comenda.  

O primeiro relatório dá conta da redução das atividades dos Kolbolds em Vila 

Norte. Os Kolbolds, assim como os Defias mencionados por Madel, faziam parte de 

uma sequência de missões em Vila Norte lançada na versão inicial do jogo que se 

tornou obsoleta com o pacote de expansão Cataclism. Em Vila Norte há apenas um 

Kolbold, um personagem raro que pode ser encontrado eventualmente em frente a 

uma mina fechada onde havia a concentração de Kobolds de Vila Norte. Em Vila 

d’Ouro, entretanto, os Kolbolds ainda são um problem atual e serão os oponentes de 

uma sequência de quests na nova área. O segundo relatório reporta que é a Invasão 

dos Rocha Negra que merece atenção atualmente. E, a comenda dá o título de sub-

delegado ao personagem jogável e atesta que ele servirá bem aos interesses da 

Aliança na Floresta de Elwyn. Com a apresentação dos documentos ao Delegado 

Durão encerra-se a cadeia de missões ligada a invasão dos Rocha Negra em Vila 

Norte e outras se iniciam. 

Tese versão para entrega.pdf   161 28/05/2015   14:44:04



A descrição das missões aqui postas privilegia um modo dramático de jogar, 

seguindo o encadeamento das missões proposto pelo jogo. Nem todo jogador fará o 

mesmo, afinal é possível sair da Vila Norte sem realizar nenhuma dessas missões e 

até pegar uma missão que leva o jogador à Vila d’ouro desde o nível 1, nesse caso, 

porém as missões de Vila d’Ouro não estarão disponíveis para o personagem 

jogável. Também é possível, sair matando personagens neutros e hostis a esmo ou 

mesmo começar a executar uma cadeia de missões como a que foi descrita e 

abandoná-la no meio para explorar outros espaços realizando ou não missões em 

uma área diferente.  

Ao observar a cadeia de quests de Vila Norte, entretanto, é possível verificar 

que há comportamentos esperados da parte do jogador pela equipe de 

desenvolvimento, o que reforça a ideia de que o software é um convite para jogar 

dentro de determinadas regras e que a construção dramatúrgica tem papel 

fundamental nesse convite.  

Como nas dramaturgias de tradição Aristotélica, um único fio condutor, o 

objetivo do protagonista, atribuído ao personagem jogável, guia a ação, no caso 

conter a invasão dos orcs Rocha Negra. Por outro lado, cada uma das missões que 

compõe essa cadeia, tem seu próprio começo, meio e fim, o que as aproximam do 

episódio épico, dando-lhe certa autonomia, diferente do que acontece na cena 

dramática tradicional.  

O modo de estruturar a ação nas cadeias de missões de WoW desenvolvem 

a trama a partir de uma incerteza, uma tensão. O desfecho incerto e a tensão 

gerado em cada missão, bem como na totalidade formada pelo conjunto integra bem 

a lógica da estrutura dramática e o que se espera de um jogo. As réplicas e 

didascálias dos personagens não jogáveis que atribuem as missões, insinuam que o 

jogador pode ou não conseguir atingir o seu fim, já as réplicas dos oponentes são 

ameaçadoras e condenam o jogador a derrota. Todavia, a dificuldade das missões 

disponibilizadas é, em geral, bastante adaptada aos recursos de que dispõe o 

personagem jogável, mesmo que o jogador não disponha de uma habilidade 

excepcional no jogo, deixando pouco espaço efetivo para a falha.  

Na cadeia de missões analisada, as informações são organizadas 

estrategicamente de modo a gerar uma tensão ascendente jogador. O que o 

espectador sente está relacionado com o que ele sabe (LAUREL, 1993), e as 
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informações que são dadas ao jogador ao longo das missões são cada vez mais 

ameaçadoras. Primeiro o jogador deve ajudar os soldados a matar worgs de batalha, 

em seguida, deve matar orcs que a princípio não são hostis pois estão encarregados 

de espionar Vila Norte, após isso ele deve enfrentar goblins assassinos, mas que 

são certamente menos ameaçadores que os orcs que ele deve matar a seguir e por 

fim o jogador deve enfrentar um orc, em especial, o líder do grupo, que carrega o 

epíteto de “o matador”. O valor de pontos de experiência que a morte de cada um 

dos personagens que as missões da cadeia oferecem ao jogador também é 

ascendente, sugerindo ao jogador que ele está se defrontando com desafios cada 

vez mais difíceis de serem realizados.  

A partir da realização das missões, o personagem jogável também evolui, 

tornando-se apto para as quests seguintes, o progresso é visivel não só na sua 

barra de experiência, como também nos seus atributos (passar de nível aumenta, 

por exemplo, os pontos de vida, do recurso que o personagem usa para lutar e pode 

fornecer ao jogador uma nova habilidade), as recompensas das quests também dão 

meios para os personagens enfrentar inimigos mais fortes. No caso da sequência 

estudada cada missão fornece uma parte diferente da armadura ou uma arma, o que 

implica também na aparência do personagem jogável, que, ao fim da sequência já é 

bem distinta da que tinha no nível no início do jogo. Também é cada vez maior a 

quantidade de pontos de experiência exigidos para passar para o próximo nível, de 

forma que o jogador precise cada vez mais de esforço para passar para o nível 

seguinte. 

A tensão ascendente na ação dramática produzida por esta cadeia de 

missões também se constrói por signos espaciais e pela trilha sonora com os quais 

o jogador entra em contato a partir da orientação dos objetivos. Para enfrentar 

efetivamente os invasores Rocha Negra, por exemplo, o jogador deve atravessar 

uma ponte, metáfora visual da progressão em níveis no cenário que evidencia a 

transição entre dois graus de dificuldade. Depois da ponte surgem os primeiros 

personagens não jogáveis hostis, o aspecto dessa área é também distinto do da 

área anterior - os orcs incendiaram a floresta, o fogo que se espalha no cenário, 

junto a uma trilha sonora que sublinha o conflito, cria outro clima emocional e 

estímulo dramático para ação que deve se seguir. Em seguida, quando a missão do 

jogador é matar o líder da invasão, ele deve fazê-lo no covil do monstro, deixando o 
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seu território seguro para expor-se a um maior perigo, ao território do outro, do 

inimigo. Também é digno de nota que até aqui se apresentaram personagens tipo, 

enquanto esse último tem traços que o individualizam, como por exemplo um nome, 

um epíteto, uma história individual, além de características singulares em termos de 

imagem (a análise da composição dos personagens será vista em detalhes no 

Capítulo 6). 

O caráter multiusuário de WoW, cria uma relação peculiar entre ação, o 

tempo e o espaço na narrativa dramática em WoW. Embora um jogador só possa 

realizar a maioria das missões uma única vez, as mesmas missões estão sempre 

acessíveis àqueles que ainda não as fizeram, desde que tenham cumprido os pré-

requisitos para acessá-las (por exemplo, ter o nível mínimo no qual ela se torna 

disponível ou ter realizado missões anteriores que façam parte de uma sequência). 

Um jogador que já tenha realizado uma missão, não verá sobre o PNJ que a entrega 

a exclamação amarela que a sinaliza, ainda que outros jogadores possam vê-la. Ao 

contatar tal PNJ o jogador terá acesso a uma caixa de diálogo distinta daquela que 

lhe apresentou a missão anteriormente, na maior parte dos casos, os itens a serem 

coletados em uma missão também só estão disponíveis enquanto ela está ativa, 

entretanto os personagens que devem ser mortos, em geral, estão sempre 

disponíveis, como é o caso da sequência analisada.  

As missões são organizadas por áreas e devem ser cumpridas em lugares 

específicos, o que demanda que os recursos para cumprí-las estejam sempre 

disponíveis para os usuários que desejem realiza-las. Sendo assim, ainda que o 

jogador cumpra as quests de matar personagens, estes continuarão ressurgindo na 

mesma área. No que diz respeito as quests “É hora de reagir”, “Assassinos de 

aluguel” e “Invasores Rocha Negra”, não é solicitado ao jogador que ele mate todos 

os Worgs, Goblins assassinos e Invasores Rocha Negra. Ele faz portanto uma parte 

do trabalho que pode ser completado por outros jogadores e até mesmo por 

personagens não jogáveis. Já no caso da missão “Kurtok, o matador”, a 

possibilidade de mais de um jogador executá-la cria uma contradição no campo da 

narrativa. Afinal o objetivo dessa missão é matar um personagem indivíduo e alguns 

segundos depois de morto ele estará lá novamente, algumas vezes é possível 

encontra-lo convivendo com o seu próprio cadáver ou filas de jogadores esperando 

a sua vez de matar o PNJ. Se por um lado, explorar o espaço do jogo a partir da 
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orientação do sistema de missões confere a ação uma certa linearidade temporal, 

observar outros jogadores evidenciam que as linhas temporais são múltiplas68. Não 

aceitar esse pacto ficcional pode fazer parecer que a narrativa seja incoerente ou 

que o jogador não tenha importância para os eventos narrativos do jogo.  

Esse é um dos motivos pelos quais Aarseth (2008) defende que WoW se 

apresenta como um parque de diversões e não como um mundo ficcional. Segundo 

o autor citado, as tarefas que o jogador deve realizar estão postas no espaço como 

atrações que devem estar disponíveis para todos os jogadores. Levando isso em 

conta, Aarseth (2008, p.122) considera que a participação do jogador não interfere 

na narrativa, para ele, “Azeroth é alheia ao seus habitantes jogadores”. Na visão de 

Aarseth, os jogadores, entretanto, não se incomodam com o implausível em WoW, 

pois este mundo, concebido como um parque temático, é estruturado para 

potencializar a sua jogabilidade.  

Do ponto de vista da presente pesquisa, potencializar a jogabilidade não 

significa menosprezar o aspecto narrativo que ela encerra, mesmo porque em WoW 

a narrativa colabora com a construção da experiência do jogo. Como já foi dito, os 

aspectos narrativos em WoW, junto com estratégias de game design como a 

progressão de dificuldade e criação de variações sobre a mesma ação jogável, 

possibilitam que cada missão apresente uma experiência singular.   

Se por um lado, este trabalho já considera que as contradições no jogo não 

diminuem a importância da sua narrativa, por outro lado, verifica que a organização 

espacial do sistema de missões e sua relação com o tempo, o aproxima bastante do 

teatro medieval. Com o advento e a propagação do cristianismo, outras formas de 

construção dramática se estabelecem, apresentando modos de estruturar a ação 

completamente distintos da tradição aristotélica, que raramente são considerados 

como uma referência nas análises de videogames.  

Uma nova concepção de mundo leva a uma nova estrutura dramática, na 

medida em que, como defende Szondi (2011), a partir da dialética hegeliana, o que 

entendemos como forma na dramaturgia é a sedimentação do conteúdo. O drama 

medieval tem então como ponto de partida, o drama cristão da salvação 

68 Em alguns casos os jogadores ocupam instancias distintas do mesmo espaço com características 
diferentes por considerar a passagem do tempo e o impacto da ação do jogador, como é o caso da 
campanha inicial dos Cavaleiros da Morte. Mas na maioria dos casos a relação espaço/tempo/ação 
se apresentam da mesma maneira que na sequência de quests descritas acima.  
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(AUERBACH, 1976). No drama da queda e salvação do homem, toda a história do 

universo já está dada, todos seguem o seu destino e os personagens apresentam 

uma consciência dos eventos da história universal cristã. Assim, na peça medieval 

francesa Adão e Eva, analisada por Auerbach (1976), Adão após morder a maçã, já 

sabe que o Cristo virá salvar os homens do pecado original, assim como o jogador 

de WoW pode saber que o Lich King morreu na expansão Wrath of the Lich King e 

ainda assim se engajar numa incursão para mata-lo. Com uma temporalidade 

sempiterna, no teatro medieval, assim como em WoW, já não há sentido na unidade 

de ação, de tempo e de espaço. 

 A ação teatral se aproxima os espetáculos religiosos da igreja católica. O 

ritmo da fala compõe a ação dramática por influência das liturgias (WILLIAMS, 2010) 

e a itinerância das procissões também ganham espaço nas manifestações teatrais, o 

que permite afirmar que o caráter navegável do espaço não é uma exclusividade da 

narrativa no meio digital. No teatro medieval existiam mesmo espetáculos com 

palcos simultâneos em que as ações se repetiam constantemente e podiam ser 

acessadas e relacionadas entre si a partir da itinerância do jogador. O que acontece 

em WoW é realmente semelhante ao que acontecia nessas manifestações teatrais 

da Idade Média, em ambos os casos é o percurso do jogador que costura ações da 

narrativa. Cada uma desses acontecimentos simultâneos está relacionado com um 

determinado período de tempo dentro de uma narrativa já dada, como no teatro 

medieval. Se o jogador está na Vila Norte, ele sabe que está em um período logo 

depois do Cataclismo (a quarta expansão de WoW), se entretanto, ele decide entrar 

na raide Black Temple, ele viverá acontecimentos da segunda expansão Burning 

Crusade. 

É interessante notar que ao mesmo tempo que WoW oferece uma experiência 

de simultaneidade, espera alguma linearidade no comportamento do jogador. 

Quando o jogador mata o líder dos orcs Rocha Negra em Vila Norte e entrega a 

missão, o Major Belmonte diz que com ação do personagem a Vila do Norte está a 

salvo dos ataques dos Rocha Negra, afirma que vai mandar alguém para fechar a 

passagem para as estepes ardentes e envia o personagem para a Vila D'ouro. Este 

trabalho defende que o software propõe  que o jogador ignore que o Kurtok, o 

matador, continua renascendo e siga seu caminho, enfim, que aceite as regras do 

jogo narrativo que se estabelece. 
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5.4.2 O Destino trágico de Lilia Voss 
 

A segunda passagem do jogo escolhida é mais complexa. Acontece em 

diversas áreas da “Clareiras de Tirisfal”, zona onde “nascem” os mortos-vivos e onde 

são oferecidas as primeiras missões para os personagens jogáveis dessa raça69. A 

presente análise seguirá prioritariamente a trajetória de uma das personagens que o 

personagem jogável morto-vivo encontra logo nos seus primeiros níveis, Lilian Voss. 

Com isso, descreverá como uma única ação dramática pode se fragmentar em 

diversas cadeias de missões, além missões isoladas e ainda se relacionar com 

diversas outras ações, seja por uma relação espacial, seja por fazerem parte de uma 

mesma cadeia de missões.  

A escolha de seguir especificamente a ação de Lilian Voss deve-se também a 

possibilidade de observar outra forma de relacionar as missões, a partir de uma 

narrativa. Neste caso, uma certa totalidade é composta por uma sequência de 

missões reunidas em torno de uma trajetória trágica ou cômica de um personagem 

não jogável. É importante ressaltar que no caso da sequência de quests em que o 

jogador trava contato com a história de Lilian Voss, há duas ações dramáticas que 

se cruzam, a ação do jogador e a ação trágica travada por Lilian, como protagonista 

da sua própria história, da qual o jogador é adjuvante e espectador.  

É importante notar que ser espectador e não o protagonista é fundamental 

para o bom desenvolvimento da tragédia e da comédia. Afinal, no caso da tragédia, 

segundo Aristóteles (1984), o espectador precisa se identificar com um personagem 

cuja a ação deve provocar terror e piedade. Portanto, é necessário algum 

distanciamento para não quebrar a ilusão, o jogador/espectador não é o 

personagem da ação trágica apenas se identifica com ele. E no mais, é necessário 

que o personagem, movido por uma paixão, extrapole os limites que lhe foram 

impostos a fim de desencadear um destino trágico, algo muito difícil de conciliar com 

a expectativa de uma vitória no jogo70. A comédia também demanda algum 

69 Sempre é bom lembrar que nada impede que um jogador que tenha escolhido um personagem 
jogável morto-vivo possa, depois de nascer nas Clareiras de tirisfal, decida não seguir as quests que 
são imediatamente oferecidas a eles e se desloque para outra zona realizar as missões oferecidas a 
sua facção ou simplesmente ganhar experiência matando mobs aleatoriamente.  

70 Ainda que a estrutura trágica imponha dificuldades para o seu desenvolvimento nos videogames, 
há casos bem sucedidos do seu emprego nesse meio. Warcraft III e Shadow of the Colossus, 
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distanciamento, mas nesse caso porque este gênero coloca o espectador acima do 

personagem cômico para evidenciar o ridículo de um comportamento malvisto pela 

sociedade. 

A trajetória de Lilian Voss começa com a missão “O despertar”71, disponível 

para jogadores a partir do nível 1, que tenham realizado as missões “Recém-saído 

da tumba” e “O sepulcro sombrio”. Ou seja, ela faz parte de uma cadeia de missões. 

Boa parte das cadeias de missões iniciantes está disponível para qualquer raça da 

facção realizar, entretanto, “Recém-saído da tumba” está exclusivamente vinculada 

aos mortos-vivos, por um motivo narrativo, nenhum personagem de outra raça terá 

saído de uma tumba para que esta missão faça sentido. O que mais uma vez reforça 

que as regras do jogo e a construção dramatúrgica em WoW estão vinculadas de 

modo inseparável ao contrário do que sugere Aarseth (2008) ao afirmar que é 

possível descrever WoW apenas pelas regras do jogo, sem fazer menção à sua 

construção narrativa.  

 A primeira missão dos mortos-vivos, que abre a sequência, é oferecida pela 

PNJ Ágata, uma Val’kir que ressuscita mortos-vivos a serviço da Rainha dos 

Renegados, Sylvana Correventos. Ágata pergunta ao personagem jogável se ele 

deseja servir à Sylvana ou não, em caso afirmativo, ele deve se encontrar com o 

coveiro Mordo para que este lhe ofereça novas missões. Mordo então, oferece a 

missão o “Sepulcro sombrio” na qual o jogador deve entrar no lugar homônimo para 

buscar materiais que o coveiro utilizará para costurar a mandíbula de um morto vivo 

que a perdeu.  

Antes de encaminhar o jogador para se apresentar ao PNJ Zelador Caice, 

que enfim oferecerá a missão “O despertar”, Mordo ainda oferecerá a missão 

“Aqueles que não puderam ser salvos”, que solicita ao jogador que mate mortos-

apresentam soluções para a composição da ação trágica de um personagem jogável. A ação trágica 
Shadow of the Colossus foi apresentada em trabalho anterior (CAYRES, 2011). Uma análise da 
trajetória trágica de Arthas em Warcraft III pode ser fruto de um trabalho futuro. 

71 Durante a pesquisa joguei em servers brasileiros e europeus, quando estive no doutorado 
sanduíche na França, optei por jogar, portanto em francês. Embora tenha jogado com personagens 
mortos-vivos antes no Brasil, ainda não tinha adotado o hábito de fazer screenshots do jogo, o que 
se revelou posteriormente uma excelente técnica para coleta e análise de dados, de modo que só 
disponho de screenshots do quests iniciais dos mortos-vivos em francês. Os títulos das quests, 
nomes de personagens e outras informações que estão no corpo do texto, entretanto, 
correspondem à tradução oficial do jogo em português. Para encontrar as correspondências foram 
consultados os sites: http://www.wowgirl.com.br/2011/04/20/a-vida-e-morte-de-lilian-voss/ e 
pt.wowhead.com/  
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vivos que retornaram da tumba, mas não recuperaram a consciência tornando-se 

zumbis violentos. O jogador entretanto, não precisa seguir linearmente essas duas 

últimas missões, já que a partir do momento em que a missão “Sepulcro sombrio” 

estiver concluída, a missão “O despertar” já fica disponível para o jogador. Este a 

encontrará facilmente desde que explore o espaço em torno dele e assim. A missão 

“O despertar” pode, portanto, ser realizada simultaneamente à missão “Aqueles que 

não puderam ser salvos”.  

É importante ressaltar o caráter fortemente episódico dessa cadeia de 

missão. Ao contrário das missões iniciais dos humanos, as dos mortos-vivos não se 

organizam em torno de um objetivo comum. Sua organização se dá sobretudo pela 

organização espacial e por uma proximidade temática. Todas elas se relacionam 

com o retorno da morte pelo qual passam os mortos-vivos. Ainda assim, uma leitura 

mais causal ou episódica da sequência depende do jogador, já que para os 

jogadores que seguirem a trajetória de Lilian Voss, essas quests podem lhe parecer 

uma apresentação do contexto da ação que se seguirá. Afinal elas dão informações 

importantes sobre o que pode acontecer com os mortos-vivos logo após serem 

trazidos de volta da morte. Na missão “Aqueles que não puderam ser salvos”, por 

exemplo, o Coveiro Mordo, já menciona que, além daqueles que se dedicam a servir 

à Sylvana e daqueles que enlouquecem no retorno da morte, há também aqueles 

que recusam a sua condição, que como será visto a seguir, é o caso de Lilian Voss. 

 Em “O despertar”, o Zelador Caice pede ao jogador que ele converse com 3 

mortos-vivos que rejeitam sua atual situação. São eles: o Delegado Trilharrubra, 

Lilian Voss e Valfrido Moray. O primeiro tomando consciência do seu estado de 

morto-vivo recusa-se a juntar-se ao exército de Silvana, a segunda recusa-se a 

aceitar sua nova condição e acredita que seu pai a protegerá daquelas abominações 

que a circundam. O terceiro é o único a aceitar juntar-se ao jogador e sua facção72.  

Em relação à trama de Lilian Voss, as trajetórias do Delegado Trilharrubra e 

Valfrido Moray, funcionam de certa forma como as ações paralelas da dramaturgia 

shakespeariana. Elas oferecem ao espectador-jogador variações sobre o mesmo 

tema, no caso, a aceitação ou não da atual condição dos personagens.   Enquanto a 

72 Vale ressaltar que a ordem em que os personagens se apresentam não corresponde 
necessariamente à ordem em que a missão deve ser realizada. O jogador pode falar com os três 
personagens na ordem que desejar. 
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história de Valfrido Moray, termina na missão “O despertar” quando ele aceita servir 

a Rainha Sylvana73, o Delegado Trilharrubra ainda pode ser encontrado novamente 

pelo jogador na missão “Ataque ao acampamento Miolo Podre”, na qual o jogador 

deve matar Trilharrubra, que tornou-se líder de um acampamento hostil aos 

renegados, além de oito de seus seguidores.  

As missões que seguem “O despertar” não tem necessariamente relação 

direta com a trajetória de Lilian, mas de alguma maneira ajudam a compor o 

universo em que ela e o personagem jogável estão inseridos. A missão “Aqueles 

que não puderam ser salvos” envia o jogador para matar mortos-vivos que perderam 

a consciência ao levantar das suas tumbas e tornaram-se zumbis, já a missão 

“Flagelo nas proximidades” começa a desenvolver a rivalidade entre os Renegados 

e os seguidores do Lich Rei e por fim a missão “Recrutamento” mostra que os 

Renegados estão ressuscitando corpos de membros da Cruzada Escarlate, um 

grupo de religiosos que abominam os mortos-vivos, sejam eles membros do Flagelo 

ou Renegados,  e pretendem exterminá-los.   

Esta última missão fornece informações que enriquecem a trama analisada e, 

de certa forma, implica o jogador em destinos potencialmente semelhantes ao de 

Lilian, já que mais tarde será revelado que ela em vida fez parte da Cruzada 

Escarlate e este é um fator determinante para sua repulsa em relação aos mortos 

vivos. É interessante notar que, ainda que “Recrutamento” se aproxime mais da 

trama de Lilian Voss, a única das três quests que é pré-requisito para que o PNJ 

Noviça Elvira ofereça a missão “A verdade da Tumba” na qual encontraremos 

novamente Lilian Voss é “Flagelo nas proximidades” dada pelo PNJ Sacerdote 

Sombrio Sarves que se encontra ao lado da noviça em questão74. 

 Em “A verdade da Tumba” a Noviça Elvira pedirá ao jogador que apresente a 

Lilian Voss um espelho para ajudá-la a aceitar quem ela é atualmente. Mesmo 

vendo o seu reflexo, Lilian continua negando a sua identidade, alegando que ela não 

pode ser uma morta-viva. Quando o jogador volta à noviça para entregar a missão, 

73 Valdrido Moray também pode ser encontrado antes de sua morte como PNJ da aliança na floresta 
Pinha Prata.  

74 Para verificar se havia relação de encadeamento entre as quests “Recrutamento”, “Flagelo nas 
proximidades” “Aqueles que não puderam ser salvos” e a missão “A verdade da tumba”, o 
pesquisador jogou com diversos personagens mortos-vivos.  
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Elvira lamente a fuga de Lilian, mas ainda vê esperanças já que a jovem morta-viva 

guardou seu livre arbítrio.  

A próxima missão em que o jogador pode ter contato com a história de Lilian 

foi “A Paliçada Escarlate”, no caso do pesquisador-jogador, 3 níveis e 10 quests 

depois de fazer “A Verdade da Tumba”. É sempre bom ressaltar que a experiência 

de outros jogadores pode ser bastante diversa. “A Paliçada Escarlate” é uma missão 

que fica disponível no nível 5 (cinco) e tem como pré-requisito apenas a missão 

“Ceifando ceifadores”75, na qual o PNJ Necroguarda Simério solicita ao jogador que 

mate humanos fazendeiros por medo de que eles se virem contra os Renegados.   

Em “A Paliçada Escarlate” o Necroguarda Simério pede ao jogador que mate 

10 guerreiros da cruzada escarlate. Com um dos guerreiros que o jogador deve 

matar é encontrada uma carta. Esta carta menciona uma morta-viva que foi 

aprisionada, o que contraria as leis da Cruzada Escarlate segundo as quais todos os 

mortos-vivos devem ser mortos definitivamente. Esta carta abre uma nova missão, 

“Uma carta escarlate”, cujo o objetivo é encontrar a prisioneira e depois disso 

comunicar ao Necroguarda Simério. É importante ressaltar que para encontrar a 

carta também não é necessário estar com a missão “A Paliçada Escarlate” em 

curso. O dispositivo que aproxima as duas missões, para além da trajetória de Lilian, 

é de ordem espacial, pois apenas os personagens presentes na Paliçada Escarlate, 

lugar para onde a missão homônima encaminha o jogador que a aceitou podem 

deixar cair o item “carta escarlate”.   

Ao entrar na base da Cruzada Escarlate para cumprir a missão aberta pelo 

fato de encontrar a carta, o jogador vê que a morta-viva feita prisioneira é Lilian 

Voss. Quando o jogador clica no PNJ Lilian Voss, abre-se uma caixa de diálogo na 

qual o jogador tem a opção de se oferecer para salvá-la. Vale destacar que clicar no 

texto para oferecer ajuda à Lilian é a única forma de cumprir a missão, o jogador, 

entretanto, sempre pode escolher não fazê-lo e isto apenas implica em não cumprir 

esta missão específica.  Mesmo se optar por oferecer salvar a Lilian Voss, ela não 

aceitará, pois além de afirmar não precisar ser salva, recusa que “uma abominação” 

a ajude.  

75 Essa informação pode ser consultada no site: http://pt.wowhead.com/quest=24980/la-palissade-
ecarlate Mas também foi verificada pelo pesquisador com o auxílio de um personagem de nível mais 
alto que não havia feito nenhuma outra missão que um PJ morto-vivo teria feito antes.  
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Lilian pede ao jogador que se afaste pois um dos guardas da cruzada se 

aproxima. O jogador pode acompanhar o diálogo que se desenrola a partir daí. Aqui 

o jogo utiliza novamente uma convenção do teatro de Shakespeare, aquela que 

permite a um personagem “escutar às escondidas”. Soares dos Santos (1994) 

descreve como no Teatro Elisabetano os personagens de Shakespeare protegiam-

se apenas por frases que avisavam ao espectador que ele estava escondido. Assim, 

os atores fingiam que não estavam sendo vistos pelos personagens a quem 

estavam espiando,  do mesmo modo que os atores que interpretavam os 

personagens espiado também fingiam que não viam os primeiros. Algo muito similar 

acontece no ponto do jogo aqui descrito. Apenas protegido pela fala de Lilian que diz 

para que o jogador se esconda, ele pode assistir o diálogo da protagonista da ação 

aqui descrita e o guarda da cruzada escarlate vai ataca-lo, mesmo que por qualquer 

motivo, o jogador permaneça no que normalmente corresponderia ao campo de 

visão de um personagem hostil no jogo76.  

Diante do personagem jogável que a tudo assiste, Lilian pergunta ao guarda o 

que foi que seu pai disse sobre o seu caso, ao que ele responde que o Sumo 

Sacerdote renegou-a como sua filha e condenou-a a morte. Lilian evoca sua antiga 

amizade com o guarda, mas este afirma que terá prazer em matá-la agora que ela 

se tornou uma abominação. Lilian então atravessa as barras de ferro, utilizando um 

poder incomum mesmo os mortos vivos, mata o guarda e volta para a sua prisão, 

caso o jogador ainda tente se comunicar com ela, Lilian o manda partir.  

Quando o jogador volta ao Necroguarda Simério para confirmar a realização 

das quests, e apresentar-lhe a carta encontrada com um dos guerreiros, o PNJ 

reage como se o personagem jogável tivesse lhe contado também sobre Lilian, 

estranhando o fato dela não ter matado logo o cruzado já que ela podia ter 

atravessado as barras que a aprisionavam.  

Desde que já esteja no nível 05 (cinco)77, o jogador pode, ao encontrar com o 

Executor Zigano, aceitar a missão “Um espinho em nosso flanco”, na qual o referido 

PNJ pede ao jogador que mate 3 zelotes e 3 missionários da cruzada escarlate e 

76 Na literatura especializada sobre videogames, seja crítica ou teórica, esse tipo de intervenção 
narrativa sobre a qual o jogador tem pouco ou nenhum controle é conhecida como cutscene. Estas 
serão abordadas mais adiante ainda neste capítulo. 

77 A indicação do nível requerido vem do site http://pt.wowhead.com/quest=24981, entretanto, pude 
verificar que a missão está disponível para jogadores que não tenham feito as quests anteriores 
relacionadas à narrativa de Lilian com dois dos meus personagens de nível mais alto.  
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consiga informações sobre a ocupação da Cruzada Escarlate naquela região. Para 

completar a missão é necessário que, além de matar os membros da cruzada, o 

jogador saqueie o memorando urgente da Cruzada Escarlate. No texto do 

memorando, assinado com as iniciais B.V., de Benedictus Voss, o pai de Lilian Voss, 

o Sumo sacerdote ordena a execução da morta-viva que fugira da sua prisão 

matando mais de 15 homens da cruzada. Quando o jogador confirma o cumprimento 

da missão com o Executor Zigano, este pede atenção para os sinais de Lilan Voss 

por medo de que ela se vire contra os Renegados.  

Aqui é importante salientar que, como as missões “A Paliçada Escarlate”, 

“Uma carta escarlate” e “Um espinho em nosso flanco” estão disponíveis para 

jogadores do mesmo nível, nada impede que um jogador as realize simultaneamente 

ou que deixe de realizar qualquer uma delas. Entretanto, “Um espinho em nosso 

flanco” claramente se passa depois das outras duas missões, já que menciona a 

fuga de Lilian da sua prisão. A forma que em que as missões estão dispostas no 

espaço é que conduzem o jogador para encontra-las linearmente.  

Vale destacar igualmente que mesmo sendo perfeitamente possível que um 

jogador faça qualquer dessas missões isolada de toda a sequência aqui descrita, 

quando o jogador pode fazê-las em relação com as outras missões da trama de 

Lilian Voss, cada uma delas ganha um sentido especial e compõe uma certa 

totalidade. Esta totalidade é de uma ordem completamente diversa daquela prevista 

por Aristóteles (1984), na qual o todo depende da perfeita integração das partes que 

se suprimidas mudam o sentido da trama. No caso das sequências de missões 

ainda que haja uma totalidade programada pelos desenvolvedores do jogo, há 

também uma totalidade relativa à experiência do jogador.  

Para encontrar a próxima missão referente à trama de Lilian, “Guerra à 

Cruzada Escarlate”, oferecida pelo PNJ Alto Executor Arcabuz é necessário fazer 

uma cadeia de missões que pouco ou nada tem a ver com a narrativa que está 

sendo descrita. É importante destacar que caso a referida cadeia de quests não seja 

cumprida, a missão que confrontará o jogador novamente com a Cruzada Escarlate 

não estará disponível com o Alto Executor Arcabuz. Então, antes de retomar o 

enredo que aqui está sendo perseguido, é necessário encontrar o PNJ “Eurico 

Palhares” e realizar três missões (“A cripta da família”, “Os moinhos invadidos”, e 

“Mortes na família”), para que ele o envie para falar com outro PNJ, o Magistrado 
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Sevren com uma nova missão, “Fale com Sevren”. Então o Magistrado Sevren 

oferecerá uma nova missão ao jogador “O jugo enfraquece”. Toda essa cadeia de 

missões se refere à história da família Agamand, cujo os membros, todos 

atualmente mortos, servem ao flagelo. Só depois de ter terminado a última das 

quests relacionada à família Agamand, o Magistrado Sevren oferecerá a missão 

“Leste, sempre para o leste” que levará o jogador ao encontro do Alto Executor 

Arcabuz, que por sua vez oferecerá enfim a missão “Guerra à Cruzada Escarlate”78.   

Em mais uma missão de confronto com a Cruzada Escarlate, é possível 

verificar sinais da passagem de Lilian Voss, vários corpos de cruzados podem ser 

encontrados no caminho com as marcas do poder único de Lilian. O jogador poderá 

reconhecer o fogo violeta que queima os corpos mortos dos personagens se tiver 

feito a missão já descrita “Uma carta escarlate” durante a qual pode ver Lilian matar 

o guarda que lhe dá notícias sobre a sua execução. Quando jogador confirma a 

realização da missão “Guerra à Cruzada Escarlate”, o Alto Executor Arcabuz oferece 

a missão “Uma nova aliada mortal”, Arcabuz informa ter encontrado uma morta-viva 

que lhe declarou seu ódio à Cruzada Escarlate e por isso ele a enviou em uma 

missão para lutar contra cruzados que estivesse ao norte dali. Arcabuz propõe ao 

personagem jogável que ofereça a esta morta-viva alguma ajuda, mesmo sabendo 

que é muito provável que ela já tenha matado todos os cruzados que tenha 

encontrado. 

No local indicado pelo Alto Exector Arcabuz, o jogador encontra vários corpos 

de cruzados queimados pelo fogo violeta que caracteriza o poder de Lilian, e pode 

ver um ponto de interrogação amarelo (sinal que identifica o destinatário das quests) 

em um tenente da Cruzada Escarlate morto e pendurado numa árvore de cabeça 

para baixo. Ali está Lilian Voss, camuflada perto do tenente morto. Lilian confirma a 

realização da missão anterior e oferece uma nova missão ao jogador, “Um abraço 

de filha”: acompanha-la no encontro com o seu pai.  

É interessante notar que o texto dessa missão, caso o jogador tenha tido 

contato prévio com a história de Lilian, fecha sentidos abertos anteriormente e 

78 Para verificar as relações de encadeamento das quests foi consultado o site: 
pt.wowhead.com/quest=25009/guerra-a-cruzada-escarlat.  As relações entre as quests foram 
confirmadas com o auxílio de um personagem de nível máximo no jogo, assim foi possível verificar 
que a disponibilização das missões não estavam atreladas ao nível, pois elas não foram oferecidas 
pelos seus respectivos destinadores enquanto o personagem não tinha seguido a cadeia de 
missões indicada no site supracitado.   
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prepara para o desfecho de uma história que progrediu numa linha de tensão 

estruturada a partir de possibilidades e probabilidades, que se encaminha para um 

fim necessário. Pela primeira vez, por exemplo, é possível identificar sem dúvida, o 

pai de Lilian como o Sumo Sacerdote que executou sua sentença de morte. Suas 

habilidades especiais também são explicadas, ela passou a vida a estudar magia, 

furtividade e artes marciais para ser uma arma contra os mortos-vivos. Se por um 

lado o texto desta missão pode ser visto como o ponto onde a narrativa dramática de 

Lilian começa a fechar as questões levantadas pelas informações dadas 

anteriormente, por outro, o texto é composto de uma forma que, caso o jogador não 

tenha passado pelas primeiras missões nas quais a personagem em questão 

aparece, pode funcionar como uma apresentação para uma narrativa mais curta que 

começa com a missão anterior e vai até o desfecho daquela que agora começa, cujo 

o objetivo é acompanha-la no encontro com o seu pai.  

Caso o jogador aceite cumprir a missão e se dirija à torre onde está 

Benedictus Voss, Lilian o acompanhará matando com facilidade todos os cruzados 

que encontrar pela frente, chegando à torre, ela mata os guarda-costas do Sumo 

Sacerdote e inicia um diálogo com seu pai. Lilian pergunta a Benedictus como ela 

está se saindo na finalidade para a qual foi criada, ser uma assassina. Ela evidencia 

entretanto a contradição de ter se tornado aquilo que deveria destruir e escolhe 

matar o próprio pai no lugar de matar a si mesma. Depois de chegar ao fim de sua 

ação Lilian foge sozinha e desaparece. O cumprimento da missão “Um abraço de 

uma filha” deve ser reportado ao Alto Executor Arcabuz que dá um epílogo para a 

tragédia de Lilian e encaminha o personagem jogável para novas aventuras. É 

possível reencontrar com Lilian Voss em duas instances: Scholomance e Scarlet 

Monastery, mas para a discussão do presente capítulo interessa apenas a 

sequência de missões até então apresentada. 

Mais uma vez a tragédia de Lilian se aproxima da tradição Elisabetana, 

sobretudo da tragédia Shakespeariana. O conflito que acomete a vida de Lilian não 

é de ordem divina como na Tragédia Clássica, é de ordem interpessoal como nas 

tragédias escritas a partir do Renascimento. De forma similar à leitura de Bloom 

(2000) da tragédia shakespeariana do Rei Lear, é possível afirmar que na tragédia 

de Lilian Voss o amor desmedido é catastrófico. Mas o esquema da tragédia de 

Shakespeare em que a fúria do rei é despertada diante da rejeição do amor que ele 
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exige da sua filha aparece invertido na trajetória de Lilian. Na trama que aqui é 

analisada, a fúria de uma filha que é despertada pela rejeição do pai. E essa fúria 

filial é muito mais violenta do que a do velho rei shakespeariano, pois se na peça do 

dramaturgo elisabetano, os atos movidos pelo pathos do rei ferido em sua exigência 

de amor vão desencadear a ruína e a morte de Cordélia e a sua própria loucura e 

morte, Lilian mata o pai com as próprias mãos.  

É bem verdade que a rejeição paterna de Benedictus Voss, também é 

radicalmente mais intensa que a de Cordélia. A filha de Lear apenas recusa-se a 

exaltar o seu amor pelo pai em palavras, enquanto que Benedictus persegue a filha 

que dedicou-se a ser tudo o que ele quis que ela fosse no momento em que ela 

tornou-se algo diferente do que ele esperava. Lilian mata o seu pai não apenas pela 

fúria ocasionada pela rejeição, mas pela possibilidade de exercer o direito de ser 

quem agora ela é.  

Assim como na cadeia de quests de Vila Norte, é possível verificar na 

trajetória de Lilan aspectos da construção da tragédia clássica (como a composição 

da trama a partir de um nó e desenlace, peripécias, reconhecimentos e catástrofes) 

e elementos do teatro medieval (temporalidade sempiterna, “palcos simultâneos”, 

itinerância). Especificamente na trajetória de Lilian, também foram encontrados 

elementos da tradição elisabetana (tramas paralelas que se reforçam, convenção de 

escutar às escondidas, tragédia interpessoal). Em todo caso, apenas a articulação 

dessas tradições não dá conta de explicar completamente a tragédia de Lilian. A 

ação dramática aqui analisada tem características específicas dos videogames 

enquanto mídia e próprias de World of Warcraft enquanto produto singular. Ela é 

interativa, jogável, limitada por restrições espaço-temporais de um ambiente virtual, 

está submetida às regras de ludus e paidia quem definem a experiência em WoW, 

apresenta signos que lhe atribuem o sentido de jogo, está inserida no contexto 

enciclopédico e transmidiático dos produtos Warcraft. 

  

 

 

5.5 As quatro dimensões narrativas da Ação Dramática de WoW 
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Durante a análise da ação dramática em WoW, a presente pesquisa 

identificou 04 (quatro) dimensões narrativas, que se integram na construção 

dramatúrgica de WoW. A primeira dimensão narrativa de WoW é constituída pela 

livre performance do jogador. A segunda dimensão toma forma pelo direcionamento 

que as missões e instances dão à performance do jogador. A terceira dimensão é 

composta pela narrativa seriada na qual o jogo base, seus pacotes de expansão e 

mesmo certos patches do jogo se organizam como em capítulos. E, por fim a quarta 

dimensão da narrativa de WoW é aquela que integra o jogo estudado no contexto de 

uma narrativa transmídia.  

Essas 04 dimensões da narrativa de WoW se agrupam em dois (02) pares 

que se relacionam de forma diferente com as particularidades da ação no meio 

digital e particularmente no jogo estudado: a interatividade, o caráter espacial, o 

caráter enciclopédico, a jogablidade e o ethos lúdico. O primeiro par de dimensões 

narrativas de WoW constitui as ações dramáticas do personagem jogável; o 

segundo par, as ações dramáticas para além da capacidade de interferência do 

jogador.  

 

 Primeira e segunda dimensões narrativas de WoW: As ações dramáticas do 5.5.1
personagem jogável 
 

Na primeira dimensão da narrativa dramática de WoW, o jogo oferece um 

conjunto limitado de atividades possíveis em um dado universo ficcional e nesse 

contexto o jogador pode construir sua própria dramaturgia. Esta dimensão é 

constituída pela livre performance do jogador, dentro das limitações da estrutura do 

software.  

Na segunda dimensão, o software oferece ao jogador uma espécie de roteiro 

a seguir através das missões e instâncias. A ênfase desta segunda dimensão 

narrativa ainda é a ação dramática do jogador, embora as missões e instâncias 

também ofereçam informações a respeito das ações dramáticas dos personagens 

não jogáveis de WoW e do universo ficcional como um todo, que pertencem à 

terceira e quarta dimensões que serão apresentadas a seguir. 

Tese versão para entrega.pdf   177 28/05/2015   14:44:11



Nas duas primeiras dimensões da sua narrativa, WoW oferece ao jogador, a 

possibilidade de construir uma dramaturgia bastante complexa e personalizável. É 

nessas dimensões que se constituem as ações dramáticas ligadas aos personagens 

jogáveis.  

Essas duas primeiras dimensões narrativas se caracterizam por um alto grau 

de interatividade. O software permite uma maior participação do usuário no que diz 

respeito à construção dramatúrgica da performance do seu personagem no jogo, 

seja através da interpretação de personagens no sentido mais estrito, seja apenas 

ao fazer escolhas sobre as ações que deseja desempenhar ou sobre as missões 

que deseja cumprir (ou seja, sobre os roteiros que deseja seguir). De todo modo, tal 

participação é controlada pelo software através de um número limitado de 

procedimentos que determinam o que o jogador pode ou não pode fazer em WoW.  

Esta restrição das formas de participação do usuário, cria por sua vez as 

contingências que caracterizam a jogabilidade específica de World of Warcraft. O 

exercício do possível em WoW se dá, sobretudo a partir do modo, que o jogador se 

relaciona com a tensão entre as possibilidades oferecidas pelo software e a 

necessidade de que o personagem jogável progrida em níveis.  As escolhas que o 

jogador faz nesse sentido é que determinam como serão estruturadas as ações 

dramáticas referentes à trajetória do seu personagem jogável. 

O alto grau de jogabilidade dessas duas dimensões de WoW é parte das 

estratégias de discurso que afirmam que este software é um jogo. Ou seja, o 

exercício do possível a partir das contingências estabelecidas pelo software também 

constrói o seu ethos lúdico. Ou ainda, do ponto de vista da análise dramatúrgica, a 

possibilidade do jogador compor uma trajetória particular através das atividades 

permitidas pelo software de modo geral e dos roteiros com margem para a 

improvisação que as missões e instâncias oferecem, fazem parte do discurso sobre 

o estatuto de jogo de World of Warcraft. Para além disso, compõem também o ethos 

lúdico nessas dimensões da narrativa de WoW, as mecânicas que o software 

apresenta em comum com o gênero a que pertence, já reconhecido como um 

gênero de jogo pelos usuários em potencial, além do tipo tipo de universo ficcional 

apresentado, tradicionalmente associado aos gêneros de adventure games, RPG, 

MUD e MMORPG. 
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As ações dramáticas dos personagens jogáveis em WoW se dão de maneira 

completamente ligada à espacialidade proposta pelo software, dado o caráter 

espacial do meio digital. WoW é estruturado como uma visita, como Murray (2003) 

sugere que sejam estruturados os ambientes imersivos em meios digital, ou seja, 

com limitações claras de tempo e de espaço. Por um lado as atividades que o 

jogador pode desempenhar são possíveis graças à sua projeção no espaço do jogo 

através de um personagem jogável, por outro lado, os signos espaciais definem o 

que este personagem pode ou não pode fazer no jogo. As missões, por sua vez, 

orientam o percurso do jogador no espaço e neste aspecto, a metáfora do parque 

temático utilizada por Aarseth (2008), na qual o jogador se encaminha de atração a 

atração numa visita guiada pelo espaço, também é bastante útil para compreender a 

ligação entre as ações dramáticas dos jogadores e espacialidade de WoW. 

Por fim, o caráter enciclopédico do meio digital, da forma como ele é utilizado 

pelas duas primeiras dimensões da narrativa de WoW, cria um grande número de 

trajetórias possíveis para os personagens jogáveis. Afinal é a possibilidade de 

grande armazenamento de dados nesse que permite que o jogo contenha um tão 

vasto espaço a ser explorado, um número tão expressivo de missões a serem 

realizadas e de atividades que podem ser desempenhadas pelos personagens. Além 

disso, o caráter enciclopédico do meio, permite ainda o processo de ampliação 

contínuo do número de informações narrativas e outras que vem sendo agregado ao 

jogo nos últimos 10 anos. 

 

 Terceira e Quarta dimensões narrativas de WoW: As ações dramáticas para 5.5.2
além da capacidade de interferência do jogador  

 

A Terceira dimensão da narrativa de WoW é aquela que faz evoluir a trama e 

que unifica para todos os jogadores, os acontecimentos do universo ficcional do jogo 

ao longo do tempo. Essa dimensão se constitui como uma narrativa seriada, iniciada 

com o jogo original e que progride a cada pacote de expansão (e mesmo em certos 

patches), como pode-se constatar ao ler, no Capítulo 2, o desenvolvimento dos 

acontecimentos narrativos do Universo ficcional de Warcraft a partir do lançamento 

de World of Warcraft. Essa dimensão da narrativa está dramatizada no jogo com o 
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auxílio de trechos narrativos no corpo dos textos das missões, cutscenes e sinais 

inscritos no espaço que denotam a passagem de determinados eventos narrativos.  

A missão “A esperança é a última que queima”, que já foi apresentada 

colateralmente à primeira cadeia de missões dos humanos, no item 5.4.1, oferece 

uma amostra de como as informações da dimensão de narrativa seriada de WoW 

podem estar integradas no corpo do texto das missões. A personagem jogável 

Madel Quintana, antes de pedir ao jogador que apague os focos de incêndio no seu 

vinhedo, explica que a fenda na montanha que deu passagem aos Rocha Negra 

para Vila Norte, foi causada pelo Cataclismo, acontecimento em WoW ligado ao 

terceiro pacote de expansão do jogo (Figura 22).  

Figura 22: Texto da missão “A esperança é a última que queima. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

A missão “A esperança é a última que queima” evidencia a passagem do 

tempo ocasionada pelo acréscimo de patches e pacotes de expansão no jogo 

quando contrasta a situação atual, da invasão dos Rocha Negra, com a anterior, na 

qual os Défias, grupo de bandidos humanos, atormentavam Madel. Os Défias que 

Madel menciona não fazem parte de um passado externo a World of Warcraft, eles 
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estavam realmente presentes nessa área do jogo antes do cataclismo e a missão 

que Madel oferecia nas expansões anteriores solicitava que o jogador salvasse parte 

da sua colheita dos bandidos que haviam invadido seu vinhedo79. 

O caso de Madel evidencia aspectos secundários dos grandes eventos 

seriados que se desenrolam através dos pacotes de expansão. Os eventos mais 

importantes dessa dimensão da narrativa, podem igualmente serem encontrados no 

jogo, sobretudo nas instâncias, e, em especial, nas Raides. É nas Raides que é 

possível enfrentar os personagens mais poderosos que ameaçam o bem estar de 

Azeroth como um todo. São essas instâncias que reúnem até 25 jogadores em 

combate contra personagens como Ragnaros, o Senhor do Fogo, no jogo base; 

Illidan, o elfo que sucumbiu aos poderes demoníacos e criou o seu próprio exército 

em Burning Crusade; o próprio Lich Rei em Wrath of the Lich King; o dragão Asa da 

Morte em Cataclism; e o chefe guerreiro da Horda que perdeu os limites na sua 

busca por poder, Garrosh Grito Infernal, em Mists of Pandaria.  

Em todo caso, a participação de cada jogador não definirá o resultado dos 

eventos acontecidos nessa dimensão da narrativa. Segue-se o exemplo de um 

jogador que participe de uma incursão para matar o Lich Rei. Do ponto de vista da 

primeira dimensão da narrativa, a da livre performance, tudo o que se passa nessa 

incursão, inclusive se ela atinge ou não seu objetivo vai compor uma parte da 

narrativa individual do jogador; sua vitória ou derrota também é relevante na 

segunda dimensão da narrativa, que apresenta ao jogador um roteiro a seguir, 

através das missões e instâncias; todavia, no nível da narrativa seriada do jogo é 

sabido que na cronologia de WoW, o Lich Rei morre no pacote de expansão Wrath 

of the Lich King, assim como Garrosh é vencido, mas não morto, na batalha que o 

depõe da liderança da Horda em Mists of Pandaria. 

As cutscenes são fundamentais para delimitar o avanço da narrativa dentro 

de WoW. As cutscenes podem ser definidas, segundo Salen and Zimmerman 

(2004), como quaisquer intervenções narrativas do jogo, sobre as quais o jogador 

tenha pouco ou nenhum controle. Entre as cutscenes existe um tipo especial, as 

cinematics que utilizam recursos cinematográficos. No caso de WoW, elas são 

79 Ainda é possível encontrar referências a antiga missão, marcada como obsoleta, no site WoWhead: 
http://pt.wowhead.com/quest=3904/millys-harvest 
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filmes de animação 3D, mas em outros jogos podem ser encontrados cinematics em 

2D ou mesmo em live action.  

Em WoW as cinematics são utilizadas em Raides, dungeons ou até mesmo 

no meio de missões em torno dos principais eventos ocorridos em World of Warcraft 

para controlar o desenvolvimento narrativo relativo aos principais conflitos do jogo. É 

numa cutscene, mais precisamente numa cinematic, que será exibido o destino do 

Lich Rei ou de Garrosh Grito Infernal no fim da batalha contra cada um deles em 

suas respectivas Raides. Através de uma cinematic o jogador ficará sabendo após 

derrotar o Lich Rei, que o sofrimento do antigo príncipe e paladino Arthas Menethil 

chegou ao fim e que ele pode finalmente se desligar do domínio do rei do Flagelo 

que se manifestava através do seu corpo. Nessa cutscene também é apresentada 

dramaticamente a informação de que ex-paladino Bolvar Fordragon se sacrificará 

aceitando o fardo de ser o novo Lich Rei para que o Flagelo não fique fora de 

controle80. 

Outros tipos de cutscenes aparecem ao longo do jogo e dão conta de eventos 

narrativos menores. É o caso, por exemplo, da cena em que Lilian Voss mata o 

tenente que anuncia a ordem de sua execução, ou mesmo, da cena na qual ela 

mata o próprio pai. No caso dessas cenas, não há interrupção da jogabilidade como 

nas cinematics, o jogador não pode entretanto interferir na cena. O máximo que ele 

pode fazer é deixar de assisti-la, saindo de perto de onde ela acontece. Se um 

jogador por acaso tentar atingir o Tenente Gebler ou Lilian Voss durante a cena, ele 

será informado através de um elemento de interface que essa ação não é possível.  

Há cutscenes que fornecem conjuntos ainda menores de informações 

narrativas. É o caso das ações e falas de personagens tipo, como os soldados que 

enfrentam worgs em Vila Norte. Ainda que contenham menos informações e tenham 

menos impacto na progressão da narrativa, essas cutscenes não são menos 

importantes. Elas colaboram para a sensação de completude e complexidade do 

mundo. Assim os personagens não jogáveis, caminham, conversam entre si, 

esbravejam contra os seus inimigos, inclusive contra os personagens jogáveis, 

80 A cinematic descrita foi observada diretamente no jogo, mas também pode ser encontrada no 
youtube. Outras informações podem ser encotrada em verbetes do WoWWiki como Arthas Menethil, 
Bolvar Fordragon, ou Lich King.  
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enfim, dão a ilusão de estarem implicados numa grande ação dramática cujo o 

protagonista é o próprio mundo de Azeroth.  

Enfim, a quarta dimensão da narrativa de WoW é aquela na qual o mundo 

virtual estudado se integra no contexto de uma narrativa transmídia, ou seja, a 

narrativa que o conjunto dos produtos Warcraft conta através dos seus meios 

diversos. As estratégias dramatúrgicas para fazer WoW se integrar ao universo 

ficcional da franquia Warcraft vão desde a inscrição de elementos no espaço que 

evoquem tramas de outros produtos, o que Jenkins (2004) descreve como evoked 

narratives até missões que utilizam a mesma trama narrativa já apresentada em 

outro meio.  

É possível, por exemplo, reviver o episódio do expurgo de Stratholme 

presente em Warcraft III em outra perspectiva em World of Wacraft. Nesse episódio, 

o príncipe Arthas Menethil, ao descobrir que a cidade humana de Stratholme está 

infestada pela peste que transforma a todos em mortos-vivos decide matar seus 

súditos antes que eles transformem-se em monstros. É nesse ponto da narrativa de 

Warcraft III que Arthas começa a dar sinais de que movido por um pathos ele 

extrapolará os limites do aceitável para um indivíduo humano e desencadeará seu 

trágico destino de se tornar aquilo que ele combate, um morto-vivo, o primeiro 

Cavaleiro da Morte e o futuro Lich Rei.  

Em Warcraft III, o jogador controla o próprio Arthas. Em World of Warcraft, 

esse episódio é retomado em uma masmorra na qual os dragões de bronze, 

responsáveis pelo equilíbrio entre passado, presente e futuro, pedem ao grupo de 

jogadores para lutar a fim de garantir que o expurgo de Stratholme se mantenha 

inalterado, já que alguma força sinistra está tentando mudar o curso dos fatos no 

passado e provocar consequências imprevisíveis para o presente e futuro. 

A quarta dimensão da narrativa de WoW progride sem a interferência de um 

jogador específico, todavia, para qualquer narrativa ser reconhecida como 

transmídia é necessário que os seus consumidores estabeleçam relações entre os 

produtos diversos. Afinal, esse tipo de composição narrativa descrita por Jenkins 

(2005) é parte não só de uma cultura da convergência entre mídias, mas também de 

uma cultura da participação. 
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O segundo par de dimensões narrativas do WoW constroem as ações 

dramáticas do jogo para além da capacidade de interferência do jogador  e 

apresentam portanto um grau muito mais baixo de interatividade, já que a 

participação do jogador é mais limitada. Com a redução da capacidade de 

participação do jogador reduz-se, consequentemente, as possibilidades de exercício 

do possível e, portanto, o grau de jogabilidade. 

  

 

Se o jogo consiste apenas na sucessão de decisões únicas, então o jogador 
não tem nenhuma “latitude” em suas escolhas; ele se contenta em atualizar 
uma proposta tida por verdadeira, que não depende de seu jogo particular. 
(Genvo, 2014)  

 

Do ponto de vista do ethos lúdico, uma série de marcadores ficcionais 

delimitam quando o jogador pode apenas assistir uma cena e quando ele pode fazer 

o exercício do possível dentro do universo ficcional dado. Esses marcadores são, 

por exemplo, tarjas pretas em cinematics, que desaparecem nos momentos nos 

quais é possível interagir, ou elementos de interface que indicam que não é possível 

interagir com determinados personagens implicados numa cena. 

Mesmo a navegabilidade no espaço pode ser mais reduzida nos momentos 

em que está em destaque uma das duas dimensões narrativas desse segundo par. 

Nas cinematics por exemplo, o espaço perde completamente a possibilidade de ser 

navegado pelo personagem jogável, em outras cutscenes, é possível controlar 

apenas a câmera do jogo, ou seja o sentido para onde o personagem olha, as que 

permitem maior navegabilidade, são aquelas como a em que Lilian Voss assassina o 

seu pai, na qual é possível explorar o espaço durante este acontecimento ou até 

deixar o lugar onde a cena acontece.  

A título de considerações finais desse capítulo, é possível observar que a 

composição da ação dramática de WoW em quatro dimensões narrativas, que se 

agrupam aos pares, como aqui é descrito, se constitui como uma estratégia 

dramatúrgica fundamental para o processo continuado de expansão de World of 

Warcraft. Por um lado, nas 02 (duas) primeiras dimensões da narrativa, WoW 

oferece ao jogador, um alto grau de interatividade, navegabilidade e jogabilidade, de 

uma maneira que ele pode construir uma dramaturgia bastante complexa e 
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personalizável, seja através da interpretação de personagens no sentido mais 

estrito, seja apenas ao fazer escolhas sobre as ações que deseja desempenhar ou 

sobre as missões que deseja cumprir. Por outro lado, WoW constrói uma 

dramaturgia paralela que é independente do jogador a não ser para se atualizada e 

na qual a participação do utilizador não pode mudar o curso dos eventos. Esse 

segundo par de dimensões narrativas do jogo é menos interativa, menos jogável e 

menos navegável que o primeiro. O caráter enciclopédico do meio digital é 

amplamente utilizado pelas quatro dimensões narrativas do jogo a fim de agregar o 

grande número de informações que constituem o jogo no seu processo de 

expansão. Quanto ao ethos lúdico, ele auxilia o jogador a reconhecer os 

acontecimentos em que pode ou não pode interferir na narrativa do jogo, 

demarcando portanto, se a ênfase está em uma das narrativas dimensões do 

primeiro ou do segundo par. Com a organização das informações narrativas nessas 

quatro dimensões pareadas, os desenvolvedores conseguem, ao mesmo tempo, 

permitir que os jogadores participem da ação, o que é extremamente importante 

num software desenvolvido para ser utilizado como jogo, e, ainda assim, deixar a 

condução da narrativa principal do universo ficcional completamente sobre o seu 

controle, de modo que podem guiar sua expansão progressiva. 
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6 DA COMPOSIÇÃO DE UM PERSONAGEM JOGÁVEL À INTERAÇÃO COM 
OS PERSONAGENS NÃO JOGÁVEIS 

 
Depois de tratar das ações dramáticas de World of Warcraft e verificar como 

este elemento da dramaturgia do jogo é estruturado em função da sua expansão 

contínua no Capítulo anterior, o presente trabalho dedica-se agora a tratar dos 

agentes. Na primeira seção deste capítulo, será apresentada a fundamentação 

teórica da análise. Este primeiro tópico deriva do capítulo sobre personagens da 

pesquisa de mestrado do autor (CAYRES, 2011) que foi desenvolvido e publicado 

nos artigos (Cayres, 2011; 2012) já no curso do doutorado e, enfim, retrabalhado 

para integrar o presente capítulo. Os outros dois tópicos que se seguem analisam os 

personagens jogáveis (6.2) e os personagens não jogáveis (6.3) de WoW com 

ênfase na identificação dos procedimentos dramatúrgicos que dão suporte à 

expansão do jogo.   

 

6.1 Personagens como pontos de convergência entre sistemas de 
significação 

  

Segundo Ubersfeld (2005), personagens podem ser entendidos como pontos 

de convergência de funções de significação. A composição de um personagem se 

constitui a partir de diversos sistemas de signos que se relacionam. 

Em primeira instância, nos videogames, os personagens se apresentam 

enquanto objetos icônicos. Os personagens vistos na tela são, desse modo, 

atualizações de uma caracterização prévia constituída por descrições no documento 

de game design equivalentes a didascálias no texto dramatúrgico.  

O que diferencia um personagem de um objeto qualquer, no videogame ou no 

teatro, é sua participação como agente. O personagem é então humanizado a partir 

da simulação de uma intencionalidade expressa na forma de ação. A ação do 

personagem é constituída das réplicas e das didascálias e pode ser analisada a 

partir de o modelo actancial de Greimas, revisto por Ubersfeld (2005). O sistema 

actancial é um dos sistemas de signos que convergem para a constituição deste 

ponto de encontro que aqui se compreende como personagem.  
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É importante que fique claro que as noções de actante e de personagem não 

se confundem. Um personagem pode ocupar uma ou mais casas actanciais, assim 

como uma casa actancial pode abrigar vários personagens, uma instituição ou uma 

abstração como o amor ou a liberdade. Esse tipo de abordagem aplica-se ao 

presente trabalho, apenas para reiterar a compreensão do personagem como um 

ponto de encontro de determinações semióticas interdependentes, de forma que 

pode ser útil tanto para a análise quanto para o desenvolvimento de jogos.  

O modelo Actancial é organizado a partir 6 funções actanciais: destinador, 

destinatário, sujeito, objeto, adjuvante e oponente. Os actantes funcionam como 

unidades de sentido que compõem a estrutura da ação. Segundo essa perspectiva 

de análise, os personagens podem exercer sua ação alinhado com um sistema de 

forças organizado a partir de um vetor denominado flecha do desejo, que representa 

a busca do Sujeito da ação dramática por um determinado objeto. Definir o sujeito e 

quem (ou o que) é o objeto na ação analisada é de extrema importância para essa 

análise. O par actancial sujeito/objeto corresponde a uma determinada ação 

analisada e dentro de uma peça, de um romance ou de um videogame. É possível 

que haja vários sujeitos e objetos a depender do número de ações que possa ser 

encontrado numa determinada peça ou jogo. Assim, num jogo da complexidade de 

WoW uma análise actancial levaria em consideração as diversas ações que podem 

ser empreendidas (nas missões, nas instâncias jxj e nas instâncias jxa) e relativizaria 

o sujeito de cada uma dessas ações (que costumam ser polarizada entre a horda e 

a aliança, e que podem ter ainda múltiplos personagens jogáveis).   

Em torno do par actancial sujeito/objeto se organizam mais dois pares de 

actantes: O par destinador/destinatário e o par oponente/adjuvante. O destinador é o 

actante que está relacionado à causa da ação e o destinatário é o actante para o 

qual o resultado final da ação se destina. Esse par de actantes é precioso para a 

identificação dos discursos produzidos por textos literários e peças de teatro, pois 

ajudam a identificar que tipo de motivação rege a ação. O funcionamento desse par 

de actantes é o mesmo nos videogames. Na missão “Vila Norte precisa de você”, 

vista no Capítulo 5, entre as missões iniciais dos humanos, o treinador de classe 

envia o personagem jogável até o sargento Vilém para que este último lhe dê novas 

missões. O destinador da ação é o treinador de classes e simultaneamente a 

Aliança, a quem, ambos, o treinador de classes e o próprio personagem jogável 
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serve. O destinatário é o Sargento Vilém, mas também a própria vila que corre 

perigo e mesmo a facção como um todo. Desse modo, a partir da análise do par 

actancial destinador/destinatário é possível inferir que esta missão está ligada à 

valores de fidelidade a um determinado grupo e a um pacto de proteção entre 

semelhantes.  

O próximo par de actantes a ser observado é o Oponente/Adjuvante. O 

Oponente é o actante que se interpõe à busca do sujeito pelo objeto e o Adjuvante 

aquele que auxilia o Sujeito nessa busca. Tal par de actantes é fundamental para 

produzir o equilíbrio das forças que levarão o jogador à vitória ou à derrota. Em 

WoW uma série de missões não são possíveis de ser realizadas por um 

personagem jogável sozinho, muitas vezes ele precisa de personagens jogáveis ou 

não jogáveis como adjuvantes. É sempre bom lembrar, entretanto, que no caso de 

World of Warcraft definir quem é o adjuvante ou até o oponente, depende de quem 

se coloca no centro da ação da análise como sujeito.  A análise do par 

Oponente/adjuvante também orienta a leitura dos discursos produzidos pelo jogo, 

afinal este par define contra quem e ao lado de quem o protagonista está lutando. 

Ao confrontar Garrosh Grito Infernal, por exemplo, ao lado de Thrall e Varian, o 

jogador como protagonista da ação está ligado aos valores de uma liderança 

considerada justa contra os excessos de um tirano. Em todo caso, nesse mesmo 

exemplo, cada jogador pode ser visto como adjuvante se Thrall ou Varian é 

considerado o sujeito da ação ou até um dos oponentes da luta de Garrosh pelo 

poder.  

Outro sistema, o actorial, também pode ser utilizado para a compreensão da 

ideia de personagem enquanto feixe de determinações semióticas. A unidade do 

sistema actorial é o ator, que se distingue do personagem por estar ligado a uma 

função determinada na narrativa. Segundo Ubersfeld (2005, p. 62), o “O ator é, 

portanto, um elemento animado caracterizado por um funcionamento idêntico, se 

necessário, com diversos nomes e em diferentes situações”. Assim é possível 

identificar em um jogo, por exemplo, personagens que ocupam as mesmas casas 

actanciais e são também os mesmos atores.  

Entre as missões iniciais dos orcs, por exemplo, existe uma intitulada “Peões 

preguiçosos”, na qual o jogador deve acertar com um cassetete trabalhadores que 

estão dormindo no horário do seu expediente. Ambas as casas actanciais do par 
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destinador/destinatário relativa à ação do personagem jogável é ocupada pelo PNJ 

Encarregado Thazz’ril. Na versão em inglês do jogo, o personagem se chama 

Foreman Thazz’ril. A palavra Foreman pode ser traduzida para o português tanto 

como Encarregado, no sentido de chefe de equipe, quanto como capataz.  

Evidentemente, se Thazz’ril é um encarregado ou um capataz, ele não ocupa 

sozinho as casas actanciais de destinador e de destinatário, mas, a compartilha com 

a instituição que ele representa, seja ela uma empresa fictícia ou a própria Horda, a 

menos que fosse o caso de o personagem agir contra os interesses da instituição.  

Existe outra missão muito similar a “Peões preguiçosos” intitulada “Bons 

escravos são difíceis de achar”. Nesta missão, o PNJ Encarregado Molhavela, um 

goblin, pede ao personagem jogável que dê um choque nos personagens “Troll 

marrento” que estão resistindo a trabalhar na mineração ligada à fábrica de 

Jaka’Cola.  

É evidente que os personagens Encarregado Molhavela e Encarregado 

Thazz’ril ocupam, além das mesmas casas actanciais de destinador e de 

destinatário, a mesma função actorial, a de capataz: mudam-se o nome do 

personagem, a sua raça, a instituição a qual ele serve, mas o funcionamento da 

ação é idêntico nos dois personagens81.  

Ubersfeld (2005, p. 65) chama a atenção ainda para o fato de que a ideia de 

ator desliza para formar a noção de papel. Os papéis são “determinados por uma 

função imposta pelo código”. Os papéis são constituídos em formas muito 

codificadas de dramaturgia, em que existe um comportamento funcional esperado. 

Nos videogames, e WoW não é uma excessão, o papel de herói é comumente 

associado aos protagonistas da ação, sobretudo aos personagens jogáveis. A 

81 Neste ponto do capítulo, os exemplos apresentados servem apenas para facilitar a compreensão 
dos sistemas de significação que compõem os personagens, não cabe a este trabalho uma análise 
detalhada dos discursos produzidos pelo jogo. A partir de uma análise comparativa, ainda não 
completamente desenvolvida, das missões “Peões preguiçosos” e “Bons escravos são difíceis de 
achar”, o pesquisador estima que exista em WoW uma representação complexa do capitalismo que 
permite que o jogador se compraza em assumir o papel daquele que tem o poder de punir um 
funcionário no processo de exploração do trabalho, ao mesmo tempo que ridiculariza a exploração 
do trabalho no capitalismo industrial ao compará-lo com a exploração do trabalho escravo. A 
contradição do ponto de vista ideológico que a complexidade dessa representação do sistema 
capitalista apresenta, reforça a concepção deste trabalho, discutida no Capítulo 4, quando defende 
que as questões ideológicas de WoW não passam de uma fachada para esconder o caráter hiper-
real da sociedade atual.  
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própria estrutura do jogo em missões (quests) está ligada ao que se espera do papel 

de herói. 

É interessante notar, que nos videogames, como em outros meios em que se 

desenvolve o drama, o papel, pode gerar expectativas que não são completamente 

cumpridas pelos personagens que o exercem, podendo gerar efeitos que 

enriquecem a narrativa.  

As determinações diferenciais que tornam possível a individualização dos 

personagens são tais como: nome, características físicas específicas, signos que o 

particularizem historicamente, ações que caracterizem uma psique (UBERSFELD, 

2005).  Nos videogames, um recurso recorrente que aproveita a individualização do 

personagem para reforçar as características imersivas no meio, é a criação de 

lacunas estrategicamente elaboradas para aproveitar-se das características do 

jogador. Além da própria ação de jogo que deve ser desempenhada pelo jogador, 

este também pode colocar-se imaginariamente na posição do personagem jogável 

em diálogos em que só o seu interlocutor fala. Esse tipo de estratégia está presente, 

por exemplo, nas caixas de diálogo das missões de WoW, quando apenas o 

personagem não jogável fala, deixando as respostas do personagem jogável a 

critério da imaginação ou da ação do jogador (como já foi visto no Capítulo 5). 

Na medida em que o texto dramático é também um sistema retórico, o 

personagem pode cumprir a função de uma metonímia, metáfora, e/ou oximoro 

(UBERSFELD 2005). Em função do sistema retórico em que está inserido é que o 

personagem se relaciona com um referente em um sistema histórico-social ou 

psicológico.  

Em primeiro lugar, todo personagem jogável estabelece com o jogador que o 

controla uma relação metonímica, ou seja, de contiguidade. O personagem jogável 

acaba por se apresentar como uma extensão da intencionalidade do jogador. O 

personagem é o meio pelo qual o jogador age no universo do jogo, estabelecendo 

uma complexa relação de compartilhamento de crenças e desejos, ao menos no 

universo ficcional do jogo. 

 Além desse processo metonímico entre personagem jogável e jogador, 

outras relações de contiguidade se estabelecem com o personagem. Um 

personagem jogável em WoW é ao mesmo tempo a metonímia da intencionalidade 
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do jogador e a metonímia, ou sinédoque (figura de linguagem em que o todo é 

representado pela a parte), do imaginário em torno das sociedades e os valores 

existentes nas ficções do gênero da Alta Fantasia e ainda a metonímia dos valores 

da sociedade que produziu o jogo e da sociedade na qual o jogador está inserido.  

Ubersfeld (2005, p. 78) chama a atenção para o fato de que “Para além do 

funcionamento metonímico, a personagem pode ser a metáfora de muitas ordens de 

realidade”. Dentro de uma perspectiva metafórica, os orcs, trolls, taurens, mortos-

vivos, elfos de sangue e goblins (enfim, os personagens das raças da Horda) 

podem, por exemplo, serem lidos como representações de culturas divergentes do 

modelo cultural dominante representado pelos humanos (uma cultura branca, de 

origem europeia e heterossexual). Obviamente uma leitura como essa já está mais 

próxima de um processo de conotação do que de um processo de denotação. Ainda 

segundo Ubersfeld (2005, p. 79):  

 

A maleabilidade do sistema de conotações permite mostrar como toda uma 
série de construções, inerentes ao leitor ou ao espectador, pode ser 
investida na personagem, seja por meio de elementos extratextuais, 
históricos, ou legendários, seja por meio de elementos acionados na 
representação. 

 

Dentro da perspectiva do sistema retórico, demonstrado por Ubersfeld (2005) 

é ainda relevante apresentar o personagem enquanto oximoro, ou seja, lugar de 

discurso que apresenta ideias contraditórias. No drama, em que o conflito é 

elemento caro na constituição do enredo, os personagens podem vir a ser 

personificações do oximoro, o ponto onde nasce a tensão dramática a partir de 

vozes discursivas contraditórias, vontades e contravontades. No capítulo 4, quando 

este trabalho discutiu o funcionamento dramático do mundo virtual a partir das 

teorias dos gêneros literários e do imaginário, foi apresentada a imagem dos filhos 

da lua, personagens que condensam em si a biunidade lunar. Os filhos da lua são a 

imagem perfeita do personagem dramático enquanto oximoro.  

Resta ainda observar a dimensão do personagem enquanto sujeito 

enunciador de um discurso. Segundo Ubersfeld (2005), para compreender o 

discurso da personagem no teatro é preciso observar que, apesar de este se 

constituir como uma mensagem entre um personagem e outro, é também uma parte 

de um discurso maior, o texto da peça. É preciso observar, então, o fenômeno da 
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dupla enunciação que consiste num “processo de comunicação entre 'figuras'-

personagens que se aloja no interior de outro processo de comunicação”. Um 

personagem dirige-se a outro, ao mesmo tempo em que se dirige também aos 

espectadores. A dupla enunciação evidencia outro fenômeno, a polifonia do 

discurso, ou seja, a presença de diversas vozes, ou ideologias, que no caso do 

teatro materializam-se nos personagens. O discurso de uma peça é constituído pela 

relação das vozes em discordância no seu interior e pelo modo que o autor organiza 

e julga esse confronto.  

Os videogames também apresentam um processo de dupla enunciação, 

como o que Ubersfeld (2005) verifica no teatro. Nesse processo, os personagens 

são locutores de um enunciado, incluídos em um discurso elaborado pelo autor. Vale 

ressaltar que a dupla enunciação reforça a necessidade de se observar as 

condições de enunciação, considerando que a mensagem “[...] não é tanto o 

discurso das personagens, mas as condições de exercício desse discurso.” 

(UBERSFELD, 2005, p.161, grifo da autora). 

Para ler o discurso de um espetáculo teatral, segundo Ubersfeld (2005), é 

preciso considerar as condições de enunciação, ou seja, não se deve isolar o 

componente linguístico da representação: “Fora da situação de comunicação, a 

'significação' de um enunciado no teatro simplesmente não existe; só esta situação, 

ao permitir o estabelecimento das condições de enunciação, confere ao enunciado 

seu sentido.”  

Considerar as condições de enunciação é fundamental não só para análise, 

mas para a construção do discurso também nos videogames. Sons e imagens não 

só produzem significados por si, como também criam contexto para a enunciação de 

signos linguísticos, reforçando, contrariando ou complementando seu sentido. As 

falas e gestos que compõem o discurso do personagem não podem ser 

compreendidos isolados de todo o contexto de outros signos que os circundam. No 

caso dos videogames, é preciso observar, além dos signos presentes em outros 

tipos de espetáculos dramáticos, a existência das regras, pois estas também criam 

significado e são parte das condições de enunciação do discurso do personagem. 

Em suma é necessário perguntar-se: o que as regras do jogo permitem que o 

jogador faça e o que elas exigem do jogador para que ele possa vencer?  
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Em um texto dramático tradicional, lido ou encenado, os personagens são o 

conjunto das suas falas e ações, descrições físicas ou materializações cênicas, 

reunidos sob uma identidade definida por um nome. Assim como Ubersfeld (2005) 

trata os personagens no teatro como referentes construídos do texto teatral, é 

possível tratar personagens nos videogames como construções realizadas a partir 

do documento de game design. Para Ubersfeld (2005) o personagem é um aspecto 

fundamental na passagem do texto teatral da organização diacrônica dos signos em 

um texto escrito à organização sincrônica da encenação.  A relação nos videogames 

é similar, os signos dispostos de maneira linear no documento de game design 

passam a uma configuração espacializada no software e, como para Ubersfeld 

(2005, p. 72) no Teatro, o personagem é um elemento fundamental nesse processo, 

pois “permite unificar a dispersão dos signos simultâneos”.   

Em relação ao texto escrito, na encenação teatral acrescentam-se a 

corporalidade e a interpretação do ator além de determinações semióticas advindas 

dos diversos profissionais implicados na encenação: diretor, figurinista, maquiador, 

iluminador, etc. No videogame um personagem é não só o que está determinado no 

documento de game design acrescido das informações que lhe confere a 

atualização no software, mas também do que o jogador faz dele. 

Um personagem de videogame é, por um lado, tudo que a equipe de 

desenvolvimento lhe permite ser, todas as formas físicas que pode assumir, todas as 

ações que podem desempenhar e, por outro lado, do ponto de vista do jogador, ele 

é composto pelas escolhas tomadas dentro das possibilidades oferecidas consciente 

ou inconscientemente pela equipe de desenvolvimento. O que quer dizer que, 

mesmo sem considerar as diferentes interpretações produzidas por cada indivíduo 

que toma contato com ele, um personagem de videogame pode ser diferente para 

cada espectador, pois o conjunto de ações e falas que cada jogador conhece de um 

personagem pode ser diferente e é esse conjunto que vai determinar o que jogador 

entende pelo personagem. Dessa forma, importa também para a constituição do 

personagem, o quanto ele pode ser manipulado diretamente pelo jogador ou 

influenciado por suas ações.  

Cada personagem em WoW, assim como em outros jogos, pode ser incluído 

em duas categorias determinadas pelo modo através do qual o jogador se relaciona 

com ele, controlando-o diretamente ou não. Estas categorias são a dos personagem 
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jogáveis (PJ) e a dos personagens não jogáveis (PNJ)82. A partir deste ponto é 

necessário analisar os personagens de cada categoria de modo independente, pois 

a forma como ambas se apresentam dentro da dramaturgia difere 

consideravelmente.  

 

6.2 Personagens jogáveis em WoW 

 

Personagens jogáveis são aqueles diretamente controlados pelo jogador que 

em alguns trabalhos teóricos, inclusive em trabalhos anteriores do autor desta tese, 

também são apresentados como avatar.  

Avatar é segundo Wolf, um termo sânscrito que significa a encarnação de um 

Deus na Terra. O termo se refere especialmente às manifestações do Deus hindu 

Vishnu. A metáfora do Avatar é utilizada como forma de compreender a 

possibilidade de ação no mundo digital por parte de um agente que se encontra fora 

dele.  Di Filippo (2012) questiona o uso indiscriminado do termo Avatar para explicar 

fenômenos diversos de expressão da identidade no mundo virtual.  

No referido trabalho, Di Filippo (2012) discute usos do termo avatar para além 

do contexto dos videogames. Mesmos nesses outros casos, o termo avatar, 

segundo o autor (DI FILLIPO, 2012) também não cobre as especificidades dos 

processos comunicacionais no meio digital. O interesse principal de Di Fillipo (2012) 

é, em todo caso, os MMORPG. Ainda que reconheça a importância de um estudo 

das ligações entre o ritual e o videogame, Di Filippo, recomenda desconfiança na 

utilização de termos de cunhos mágicos, místicos e esotéricos para a compreensão 

do fenômeno do jogo digital. Para o autor, o termo carrega uma certa ideologia que 

arrisca falsear a compreensão do objeto. Primeiramente porque na acepção original 

do termo em sânscrito, segundo Di Fillipo (2012) encontra-se a ideia da descida de 

um ser superior que toma uma forma aceitável para agir no mundo dos humanos. 

Para Di Fillipo (2012), o termo avatar arrisca, portanto, a trazer para os estudos das 

82 Enquanto que em português são mais comuns os termos Personagem jogável e Personagem não 
jogável, no inglês e no francês são mais utilizados os termos personagem-jogador e personagem-
não-jogador, no inglês PlayerCharacter e Non-Player Character, no francês Personage joueur, 
personagen non-joueur, ainda que seja possível encontrar em inglês também os termos Playable 
character e Non-Playable Character.  
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novas tecnologias e dos videogames uma ideologia que indica uma certa 

inferioridade do mundo virtual em relação ao mundo no qual está o corpo físico do 

usuário. Nessa concepção, o usuário, como ser superior, limitaria a expressão da 

sua identidade a partir da forma assumida para lidar com o mundo virtual com o qual 

interage.  

Diferente da mitologia hindu, onde o deus se limita a uma forma adequada 

para se comunicar com os homens e a identidade divina é suplantada por uma 

identidade humana, em WoW a comunicação entre jogadores, dá-se como através 

de qualquer outro tipo de mediação. Limitam-se apenas os signos da comunicação 

através de canais específicos. O jogador pode enviar mensagens escritas de 

qualquer sorte para o outro, além de poder se comunicar através de áudio, usando 

softwares acessórios, ou usar formas de comunicação predeterminadas em 

expressões codificadas. É perfeitamente possível usar WoW como um meio de 

comunicação entre amigos que estão inscritos no jogo e conversar plenamente 

sobre qualquer assunto, sem necessariamente, haver um mascaramento da 

identidade do jogador.  

Além do falseamento do fenômeno comunicacional, o termo avatar arriscaria 

comprometer a ideia de jogo proposta por Henriot, adotada por Di Filippo e também 

por este trabalho, que pressupõe uma certa distância entre jogo e jogador. A ideia 

de encarnação pressupõe uma imersão completa. É importante ainda ressaltar que 

não se trata apenas de recusar uma determinada terminologia por conta de um 

pressuposto teórico, mas da verificação, no jogo, de que em geral não há uma 

identificação total entre jogador e personagem. Ainda que, por certas vezes, um 

jogador utilize a primeira pessoa para falar do personagem como em frases do tipo 

“Estou em Karazan” se referindo à sua presença virtual no espaço ficcional de 

Karazan através do personagem jogável, é comum ler frases em WoW como “tenho 

que sair do jogo, vou trabalhar” ou “um momento, minha mãe está me chamando”, 

se referindo à realidade externa ao jogo também por meio do personagem.   

Di Filippo (2012) nota ainda que nos sites oficiais dos MMORPG WoW, Age of 

Conan e Dark Age of Camelot é o termo personagem que aparece para se referir ao 

objeto que permite a ação do usuário no mundo do jogo e não o termo avatar. Di 

Filippo (2012) verifica que, desde Dungeons and Dragons, RPG de mesa do qual 

descende a maior parte dos MMORPG, é a metáfora do ator que desempenha o seu 
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papel que prevalece na explicação do modo de jogar e não a ideia da encarnação da 

figura divina. Di Fillippo (2012) ressalta que o termo personagem evidencia o caráter 

ficcional da ação jogável e marca a distinção entre MMORPG e mundos virtuais 

como Second life nos quais existe uma promessa de transportar o usuário para um 

mundo virtual, que representaria uma segunda vida, na qual o jogador poderia agir 

através do seu avatar.  

Para o trabalho de Di Fillipo (2012), no qual o objeto do estudo é a construção 

da identidade nos MMORPG, o conceito mais adequado é o de personagem-

jogador, porque, para este autor, interessa a análise da relação entre jogador e 

personagem. Como o presente trabalho apresenta uma análise dramatúrgica de 

Wow enquanto software que convida o usuário ao jogo e não uma análise do que o 

jogador faz desse convite, aqui importa mais a noção de Personagem jogável. É 

que, enquanto o termo personagem-jogador, como observa Di Filippo (2012), se 

refere à relação do personagem com aquele que o controla, o termo personagem 

jogável se atém ao personagem enquanto objeto potencialmente controlável em 

situação do jogo.  

A ação desse grupo de personagens depende então da atuação do jogador 

dentro dos parâmetros definidos pela equipe de desenvolvimento. Os sistemas de 

signos a que se refere Ubersfeld (2005) a propósito do personagem teatral, são 

postos em relação a partir de escolhas feitas pelo jogador. Nos MMORPG como no 

caso de WoW, as possibilidades de definição do personagem são bastante 

significativas. Utilizando um conjunto de ferramentas especificamente criadas para 

esse fim. Em um momento que antecede o jogo propriamente dito, mas que também 

pode dar margem à atitude lúdica, o jogador pode construir um personagem a partir 

da combinação de características pré-estabelecidas. 

Na primeira interface de criação de personagens (Figura 23), o jogador pode 

fazer escolhas a respeito de três grupos de variáveis, como foi apresentado no 

Capítulo 2. Nesta primeira interface, o jogador pode escolher o sexo, a raça e a 

classe do seu personagem em qualquer ordem e mudar quantas vezes desejar até 

confirmar as escolhas pressionando o botão “personalizar” que o levará à interface 

seguinte. Após esta primeira confirmação, o sexo ainda pode ser alterado na etapa 

de personalização, mas a raça e classe do personagem só poderão ser mudadas se 

o jogador decidir voltar à etapa inicial de composição do personagem. 
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Figura 23: Interface de criação de personagem  

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo usuário. 

 

A escolha da raça (entre humanos, anões, elfos, gnomos, draeneis, worgens, 

orcs, mortos-vivos, taurens, trolls, elfos de sangue, goblins e pandarens) definirá, em 

primeira instância, a aparência do personagem em termos de traços genéricos de 

um referente construído pela equipe de desenvolvimento do jogo a partir do 

imaginário das raças que habitam o universo ficcional de Warcraft.  Essa escolha 

definirá igualmente a facção a que pertence o personagem-jogável.  Humanos, 

anões, elfos, gnomos, draeneis, worgens necessariamente farão parte da Aliança. 

Orcs, mortos-vivos, taurens, trolls, elfos de sangue e goblins necessariamente farão 

parte da Horda. Os pandarens, devido à sua aproximação recente com a guerra 

entre essas facções, poderão escolher a qual delas deseja juntar-se após cumprirem 

uma série de missões no jogo. Isso se dá em torno do nível 12, mas pode variar de 

acordo com o modo de agir do jogador.  

A escolha da raça atribuirá ainda ao personagem-jogável algumas habilidades 

raciais específicas, independentemente da classe escolhida, ainda que se possa 

fazer combinações em que a escolha de raça e classe sejam mais vantajosas. Por 

exemplo, os gnomos têm um adicional de mana, que só é útil para classes que usem 

esse recurso, como magos, bruxos e sacerdotes, mas nada impede de que seja 

criado um gnomo guerreiro, que não aproveitará essa vantagem racial. Como cada 

raça tem mais de uma habilidade específica, outra das habilidades de gnomo será 

útil a um guerreiro – uma que permite se livrar de efeitos que limitem o movimento, 
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por exemplo.  A escolha da raça, por fim, também determina classes que não podem 

ser escolhidas, os gnomos, por exemplo, não podem ser paladinos, caçadores, 

xamãs ou druidas.  

A escolha de classes definirá igualmente a aparência do personagem, 

sobretudo no que diz respeito ao que o personagem veste ou empunha. Cada classe 

tem, no começo do jogo, uma forma específica de se vestir. Ao longo do jogo, o que 

o personagem pode vestir, também é limitado pelas classes, mas de uma forma 

mais genérica. Por exemplo, magos, bruxos e sacerdotes vestem apenas roupas de 

tecido; ladrões e druidas podem vestir tecido ou couro; guerreiros e paladinos 

podem vestir armaduras de malhas ou de placas. Nos níveis mais altos do jogo, 

também há equipamentos (o que inclui roupas e armaduras) exclusivos para cada 

classe, por exemplo, os que são comprados com honra para serem usados em 

combate entre jogadores. 

As classes também determinam que tipo de arma o personagem pode usar. 

Por exemplo, um mago pode usar cajados, varinhas e adagas, mas não pode usar 

espadas e machados. Já os guerreiros podem usar maças, espadas e machados, 

mas não podem usar varinhas. Além de afetar a aparência do personagem, como os 

acessórios de figurino no teatro, as armas também implicam diretamente na 

jogabilidade. Elas podem ser de ataque corpo a corpo, como as adagas, espadas, 

maças e machados ou de ataques de longo alcance como as varinhas, as armas de 

fogo, os arcos e as bestas.  

Enfim, as classes definem, sobretudo, as habilidades do personagem jogável, 

o que é decisivo para a jogabilidade. Cada classe possui habilidades específicas 

definidas em três especializações, que podem ser determinantes para execução das 

funções a serem desempenhadas no jogo. Existem em World of Warcraft três 

funções para os personagens que são imprescindíveis para os modos colaborativos; 

são elas: cura, tanque e dano.  

Algumas classes, só podem desempenhar a função de dano, é o caso dos 

caçadores, ladinos, magos e bruxos. Nesse caso, a especialização define a forma 

de causar dano. Um bruxo com a especialização destruição causa imediatamente 

altos danos com feitiços que levam algum tempo sendo preparados para serem 

lançados; já um bruxo especializado em suplício, rapidamente lança maldições que 

causa danos periódicos ao seu alvo. Outras classes apresentam duas funções: dano 
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e tanque, como é o caso dos guerreiros e cavaleiros da morte; ou dano e cura, como 

é o caso dos sacerdotes e xamãs; as mais versáteis entre as classes são os 

paladinos, druidas e monges que podem exercer qualquer uma das três funções, a 

depender das especializações escolhidas.  

Já foi dito que na primeira interface de composição de personagem, o jogador 

escolhe entre os sexos masculino e feminino.   Esta primeira escolha ainda não é 

definitiva, pois quando o jogador passa à etapa seguinte da construção de seu 

personagem, a interface de personalização, o sexo ainda pode ser alterado. Em 

WoW, a definição de sexo de um personagem altera apenas a sua aparência, sem 

nenhuma diferença de atributos que impliquem em vantagens ou desvantagens no 

jogo, exceto pelo fato de personagens femininos poderem se beneficiar de uma 

maior gentiliza por parte de jogadores do sexo masculino, como pôde ser verificado 

em jogo pelo autor e confirmado em outros trabalhos como em Di Fillippo (2012)  

As escolhas da primeira interface (em primeira instância, já que estas terão 

também outras consequências), assim como todas as escolhas da segunda interface 

de composição do personagem, vão impactar diretamente na dimensão icônica do 

personagem.  

No Teatro, segundo Ubersfeld (2005), os personagens fazem parte de uma 

“ilusão referencial” na qual são simultaneamente “totalidades semióticas” e 

“referentes construídos do texto teatral”. Além disso não podem escapar de algum 

nível de mimese, dada a realidade e unicidade do corpo do ator que imita o 

personagem do texto. Em outras palavras, o personagem da encenação teatral é 

uma espécie de atualização do personagem virtual do texto, composto de réplicas e 

didascálias.  

Em World of Warcraft, os personagens jogáveis são compostos a partir de 

retalhos de informações combinados pelo jogador83. As combinações de tais 

elementos resultam na possibilidade de construção de cerca de 20 milhões de 

figuras distintas. Esse número foi obtido, de forma aproximada, através de análise 

combinatória das variáveis disponíveis para a composição de personagens. Cada 

raça de personagem apresenta cinco variáveis específicas para o gênero feminino e 

83 A realidade figurativa dos PNJ são atualizações de uma caracterização prévia constituída por 
descrições no documento de game design equivalentes a didascálias no texto dramatúrgico, como 
veremos no tópico seguinte.  
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cinco outras para o gênero masculino. Essas variáveis apresentam entre 6 a 14 

possibilidades de escolha. Para facilitar a análise, este trabalho elegerá uma raça e 

uma classe para exemplificar o procedimento de personalização dos personagens. 

O personagem analisado na fase de personalização será um anão. 

Ao escolher jogar com um anão, o software oferece ao jogador a possibilidade 

de escolher entre as classes de: Guerreiro, Paladino, Caçador, 

Ladino, Sacerdote, Xamã, Mago, Bruxo, Monge e Cavaleiro da Morte. Apenas a 

classe de Druida não é elegível para anões. Como em todas as outras raças, os 

anões podem ser de sexo masculino ou feminino e em cada caso, tem cinco 

variáveis. 

As variáveis dos anões do sexo masculino são: cor de pele; rosto; estilo de 

cabelo; cor de cabelo; pelos faciais. Para a primeira variável, cor de pele, existem 9 

tons, alguns próximos de variações de tons de pele branca humana84, até tons 

avermelhados e acinzentados mais terrosos, dado o fato de que, em WoW, os anões 

descendem de seres de pedra criados pelos titãs.  

A variável seguinte, rosto, apresenta 10 possibilidades de escolha, cujas 

variações se dão a partir de marcas de expressão, cor dos olhos, formatos de boca, 

nariz e sobrancelha. É importante ressaltar que não é possível escolher um 

determinado formato de olho, para dada sobrancelha e certas marcas de expressão, 

por exemplo. Deve-se escolher entre combinações prontas. Vale a pena observar 

ainda que todas as mudanças no rosto do personagem são criadas a partir de 

texturas aplicadas a um único modelo de rosto para os anões, de modo que o nariz 

do modelo dos anões, por exemplo, é sempre o mesmo, mudando-se apenas o jogo 

de luz e sombra que incide sobre ele e sugere outros formatos.  

A variável estilo de cabelo permite, entre os anões, 11 possibilidades de 

escolha, sendo sempre variações de cabelos lisos, algumas apresentando sinais de 

calvície, longos cabelos soltos, presos ou em tranças.  A variável cor de cabelo 

oferece 10 tons que vão do ruivo ao preto, passando por louros, castanhos e 

grisalhos.  

84 Até certo ponto pode se explicar a inexistência de opções de outros tons de pele próximos dos 
humanos além da pele branca pela origem europeia do imaginário dessa “raça” de anões que se 
distingue dos humanos. Os humanos em WoW possuem outras variações de tons de pele 
semelhantes a pessoas de outros grupos étnicos, entretanto nem humanos, nem nenhuma outra 
raça de WoW tem como opção a criação de um personagem de cabelos crespos.  
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Por fim, a última variável de personalização disponível para os anões de sexo 

masculino, pelos faciais, oferece ao jogador a escolha entre 11 estilos de barbas 

longas, ainda assim, com cumprimentos diversos, e variações a partir de 

organização dos pelos, alguns casos com tranças, variações no estilo do bigode ou 

ausência do mesmo.  

A partir das variáveis apresentadas é possível chegar ao resultado 

impressionante de cento e oito mil e novecentas (108.900) combinações dentro 

desses traços na composição de personagens anões do sexo masculino. A partir da 

análise combinatória das variáveis cor de pele x rosto x estilo de cabelo x cor de 

cabelo x pelos faciais ou seja 9x10x11x10x11= 108.900. Abaixo (Figura 24), uma 

pequena amostragem das possibilidades de criação de personagens a partir dessas 

variáveis:  

Figura 24: Amostragem aleatória de personagens de anões. 

 
Fonte: Recortes de tela efetuado pelo usuário. 

 
As variáveis das personagens femininas funcionam de modo similar. São 

também 9 tons para a variável cor da pele, sendo que um dos tons terrosos mais 

escuros se aproxima mais de um tom natural da pele negra humana. São igualmente 

10 as possibilidades de rosto. Entretanto, enquanto os anões do sexo masculino 

tinham 11 estilos de cabelo, as anãs possuem 14 cortes (são cabelos sempre lisos, 

curtos e longos, incluindo várias composições com auxílio de tranças ou cabelos 

presos; nenhum cabelo visivelmente crespo ou que faça referência a cabelos de 

pessoas negras); a variável cor de cabelo também contém 10 tons, na mesma paleta 

dos cabelos masculinos; e, substituíndo a variável masculina pelos faciais há a 
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variável Piercings que conta com  apenas 6 opções entre (sem piercings, argolas, 

piercings de orelha e de nariz). É possível portanto compor 83.160 personagens 

diferentes a partir da análise combinatória das variáveis indicadas (9x10x11x14x6). 

Abaixo, segue amostragem aleatória de personagens anãs (Figura 25). 

Figura 25: Amostragem aleatória de personagens anãs. 

 
Fonte: Recortes de tela efetuados pelo pesquisador. 

 
Somando-se o número de personagens femininas possíveis de serem criadas 

com o número de personagens masculinos possíveis, o resultado é de 192.060 

personagens jogáveis distintos apenas na raça dos anões (Isso sem levar em 

consideração que a classe também tem algum impacto na aparência dos 

personagens jogáveis). Se multiplicarmos esse número pelas classes elegíveis para 

os personagens anões que são dez (10), teremos então um milhão, novecentos e 

vinte mil e seiscentos (1.920.600) personagens jogáveis potencialmente distintos 

entre si na raça dos anões.   

Embora o número de variáveis seja sempre o mesmo, ou seja, cinco, os 

aspectos que elas determinam e o número de possibilidades de escolhas que elas 

abrigam variam de uma raça para outra. Entre os mortos vivos do sexo masculino, 

por exemplo, não existe a variável pelos faciais, assim como para as personagens 

femininas não há Piercings; ambas são substituídas por uma nova variável: 

características, que apresenta escarefações, costuras e fraturas no rosto dos 

personagens. O número total de personagens mortos-vivos distintos uns dos outros, 
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considerando a classe como traço distintivo é bem menor do que o dos anões, 

totalizando um milhão duzentos e noventa e um mil e duzentos (1.291.200).  

De fato, pouco importa saber a quantidade precisa de personagens distintos 

de todas as classes, mas podemos dizer que ela gira em torno de 20 milhões de 

personagens tomando o número 1 milhão e seiscentos mil como uma média de 

personagens possíveis de serem constituídos em cada uma das raças e, em 

seguida, multiplicando esse número por 13, que é o número de raças de 

personagens jogáveis em WoW. Este cálculo resultaria em 20 milhões e 800 mil85, 

mas considerando que alguns desses personagens tenham realmente muito pouca 

diferença entre si, trabalho com o número arredondado para baixo, embora a 

matemática exigisse o contrário. 

O que aqui importa é que a possiblidade de construção de um grande número 

tão grande de personagens distintos entre si, a partir de pequenos grupos de 

variáveis, e que a princípio pode parecer um grande esforço empreendido pela 

equipe de desenvolvimento em um aspecto cosmético do jogo,  constitui um dos 

elementos fundamentais da dramaturgia da expansão em WoW no que diz respeito 

à composição de personagens. Essa possibilidade de criação de figuras distintas 

permite ao jogador expressar-se na criação de um personagem que lhe parece único 

no mundo, e é, portanto, fundamental enquanto estratégia dramatúrgica para a 

constituição de um mundo ao mesmo tempo gigante e consistente como WoW. Se 

assim não fosse, muitos dos milhares de personagens jogáveis que se cruzam 

durante o jogo se pareceriam em demasia, fragilizando a ilusão e, portanto, a 

imersão do jogador.  

Após ter personalizado o personagem, resta, por fim, nomeá-lo. Vale ressaltar 

que o nome de cada personagem é único no Reino no qual ele se encontra, o que 

acentua ainda a ilusão de singularidade do personagem criado. 

Se por um lado, cada personagem é único, por outro, ele ocupa a mesma 

casa actancial, actorial e o mesmo papel que milhares de outros. Todo personagem 

humano terá os mesmos inimigos e os mesmos aliados, terá acesso às mesmas 

85 Como o recorte de pesquisa põe como limite o fim da expansão Mists of Pandaria, esses dados 
não levam em conta as alterações realizadas no patch lançado em outubro de 2014 para o 
lançamento da expansão Warlords of Draenor. Tanto os números apresentados como a aparência 
dos personagens são absolutamente diferentes, entretanto, o procedimento baseado em algumas 
possibilidades de escolha dentro de cinco variáveis continua o mesmo.  
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missões e será tratado pelos PNJ exatamente do mesmo jeito com que este tratará 

outro personagem humano – salvo numa missão específica de classe – e, 

excetuando-se a possibilidade do software reconhecer o nome do personagem 

jogável, fazendo parecer que o PNJ se refere de forma especial a ele. 

No que diz respeito ao ponto de vista do jogador, seu personagem está em 

geral na casa actancial de sujeito. Em casos menos numerosos, o personagem 

ocupa a casa actancial de adjuvante, especialmente em missões que demandam 

acompanhar um outro personagem que se apresenta como sujeito da ação. Este é o 

caso da última missão da trajetória de Lilian Voss, “O abraço de uma filha”, já 

descrita no Capítulo 5 ou até mesmo em uma dungeon, em que vários jogadores se 

auxiliam mutuamente para obter um fim comum. 

No sistema actorial, todos os personagens jogáveis assumem a mesma 

função, ao menos nas ações orientadas por missões. Nos primeiros níveis o 

personagem jogável é sempre tratado pelos PNJ como um aprendiz ou recruta, em 

alguns casos com algum desprezo em outros de uma forma respeitosa, a depender 

dos aspectos culturais construídos para cada raça. Com pouco tempo de jogo, o 

personagem jogável já passa a ser tratado como se tivesse algum destaque entre os 

seus pares. É alguém que aprende rápido ou um recruta promissor, mas todos os 

jogadores que fizerem as mesmas missões também serão tratados da mesma 

forma. Logo o personagem jogável começa a ganhar títulos heróicos e 

reconhecimentos por parte de PNJ que supostamente sabem o que o personagem 

jogável fez antes de chegar ali. 

O papel que o personagem jogável representa é, em geral, o do herói, ou no 

mínimo, um aprendiz de herói e pode ser mais específico tendo em consideração a 

função que ele desempenha nas partes colaborativas do jogo, especialmente em 

instâncias. O papel de cada personagem numa instância quase que funde-se com a 

sua função na equipe. De fato, o jogador deve assumir o papel que lhe cabe dentro 

da função que aceitou desempenhar no grupo, seja o de tanque, de curador ou de 

causador de dano, sob penas de sanções sociais que podem variar de xingamentos 

e hostilidades à expulsão do grupo. Afinal, se um curador perde tempo golpeando o 

Boss, provavelmente, além de não causar dano significativo, vai acabar deixando 

seus companheiros morrerem ou morrer ele mesmo, comprometendo de toda forma 

o desempenho do grupo. 

Tese versão para entrega.pdf   204 28/05/2015   14:44:19



Quanto ao sistema retórico, o personagem jogável em WoW se posiciona, 

como outros personagens de videogame, numa relação metonímica, ou seja, de 

contiguidade, em relação ao jogador. Ele é o meio que o jogador tem para se 

expressar no mundo do jogo. Isso não impede, entretanto, que outras metonímias e 

metáforas se estabeleçam. Os personagens da Aliança tendem, por exemplo, a ser 

metáforas da ordem e da nobreza, enquanto que os personagens da Horda tendem 

a se constituir como metáforas da luta pela liberdade, da subversão de um status 

quo, do convívio com a diferença.  

Em relação à sociedade, é possível dizer que de certo modo a Aliança se 

aproxima em um sistema retórico das classes dominantes, enquanto que a Horda 

oferece uma oposição à o status quo. Dentro dessa perspectiva, cabe na Aliança 

tanto o nobre que deseja defender a humanidade e as raças aliadas dos invasores, 

ou seja, a manutenção da sua posição de poder, quanto aquele que quer destruir a 

diferença a qualquer custo. Já na Horda, cabe tanto aquele que quer lutar pela sua 

liberdade e a dos seus semelhantes, quanto aqueles que querem virar o jogo de 

poder e passar a dominadores. Mais especificamente, cada raça, oferece ao 

jogador, uma série de paradigmas culturais dentro dos quais existe um amplo 

espectro de perspectivas. Ou seja, essa complexidade no sistema retórico de 

personagens racializados abre margem para que jogadores das diversas 

perspectivas sociais se identifiquem, ampliando o público alvo do jogo. Isso apenas 

para falar de metáforas de ordem social.   

Por outro lado, cada jogador pode estabelecer as metáforas e metonímias 

que lhes aprouver na composição do seu personagem, usando recursos diversos. O 

autor dessa tese tem duas personagens, uma goblin e uma anã, que se parecem 

com pessoas do seu círculo social; essas personagens relacionam-se, portanto, 

metaforicamente com seus referentes no mundo real. Outro dos personagens do 

autor desta tese, um bruxo especializado em destruição, chama-se Tándava, em 

referência à dança da destruição e reconstrução de Shiva, divindade hindu. Um 

outro ainda, um worgen cavaleiro da morte, chama-se Coriolano, em referência ao 

personagem da obra de Shakespeare. Esses exemplos, se propõem apenas a 

demonstrar como um jogador pode estabelecer relações entre seus personagens e 

referentes na realidade exterior ao jogo. Não se propõem de forma alguma a limitá-
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las porque estas são infinitas e estão diretamente relacionadas à experiência de vida 

e à criatividade do jogador. 

 Por fim, é importante falar do personagem de WoW como sujeito enunciador 

de um discurso. Como abordado no tópico anterior, o discurso de um personagem 

dramático, seja no teatro ou no videogame, está no contexto de uma dupla 

enunciação. Isso é mais facilmente observável no caso dos personagens não 

jogáveis, já que os discursos enunciados por eles fazem parte do texto elaborado 

pela equipe de desenvolvimento com a pretensão de ser lido ou ouvido pelos 

espectadores/jogadores. Quando se trata de personagens jogáveis, no caso de 

WoW, é necessário primeiro fazer a distinção entre os diálogos entre estes e os 

personagens não jogáveis e o diálogo entre dois ou mais personagens jogáveis ou 

jogadores. 

Nos diálogos entre personagens jogáveis e não jogáveis WoW, geralmente 

apresenta-se apenas a fala do personagem não jogável, deixando a resposta a 

critério da imaginação ou da ação do jogador. Isso evita contradições entre a ideia 

que o jogador faz do seu próprio personagem e o que a equipe desenvolvimento 

poderia esperar como resposta em determinados casos. Em alguns casos, a fala 

dos PNJ claramente pressupõe uma fala do PJ. Em geral, a fala pressuposta é 

coerente com a ação demandada do personagem e com a experiência que ele viveu 

em jogo. Por exemplo, depois que o jogador entregar uma missão, o PNJ que a 

recebe pode responder como se tivesse acabado de ouvir do PJ um relato que 

efetivamente não foi feito pelo jogador.  

Em alguns casos pode haver alguma contradição entre o que o jogador 

realmente fez e o que a equipe desenvolvedora esperava que ele tivesse feito e isso 

ocasionar certa inconsistência no diálogo. Um caso como este aconteceu com o 

autor desta tese ao realizar a campanha inicial dos orcs, quando o PNJ Ranago 

Arauto da Terra ofereceu a missão Hana’Zua, que tem como objetivo encontrar um 

PNJ homônimo à missão. Acontece que este já tinha sido encontrado e as missões 

que o referido PNJ tem a oferecer já tinham sido realizadas.  

Em alguns casos ainda menos numerosos, o software oferece falas prontas 

para o personagem jogável. É o caso, por exemplo, da missão “O despertar”, já 

apresentada no Capítulo 5. O personagem jogável deve conversar com três PNJ que 

não aceitam a sua condição de morto vivo. Para se reportar aos três PNJ indicados, 
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o jogador dispõe de frases prontas que pode escolher dizer ou não a partir de um 

click. Um jogador que leve a sério a interpretação de personagens pode não achar 

esse tipo de frase coerente com o seu personagem e não dizê-la. Se proceder 

assim, não concluirá a missão, o que não terá nenhuma consequência além de não 

ganhar as recompensas que ela oferece e de não poder seguir uma cadeia de 

missões em que esta porventura esteja. 

Quando o discurso do personagem jogável vem pronto com o software, a 

dupla enunciação no jogo é mais evidente. O jogador tem acesso a um discurso 

preparado para ser dito de um personagem para o outro e ao mesmo tempo para os 

jogadores enquanto espectadores. Em todo caso, mesmo quando há lacunas, se o 

jogador as preenche com falas imaginárias ou ações, ele participa como ator e 

espectador de uma situação de fala em dupla enunciação, pois afinal é a ele 

enquanto espectador que aquela fala que ele mesmo produziu imaginariamente 

enquanto ator é destinada, além obviamente da personagem à qual a fala se 

destina.  

O diálogo entre personagens jogáveis é ainda mais complexo, pois além da 

condição de dupla enunciação, convive com as contradições geradas pelo tipo de 

prática de conversação que mistura as realidades dentro e fora do jogo. Já foi dito 

que, através do personagem jogável, o jogador se expressa, sem necessariamente 

se preocupar com a mimese de uma outra personalidade ou com a manutenção da 

ilusão da ficção. Assim podemos encontrar tanto frases nas quais o jogador fala em 

primeira pessoa, como se fosse o personagem, bem como frases nas quais se torna 

evidente a relação entre personagem e jogador. A própria Blizzard elucida em seu 

site que a interpretação de papeis, em um sentido mais estrito, não é obrigatória no 

jogo, mas que são oferecidos reinos especiais em que esta função é encorajada.  

 

Interpretação de papéis também significa que você desempenha um papel 
dentro do universo de fantasia do jogo. O quanto você incorpora é escolha 
sua. Alguns jogadores constroem todo um histórico para seus personagens 
e adotam maneirismos únicos para incorporar seus heróis, como no teatro 
ou uma novela. Interpretar totalmente um personagem pode ser muito 
divertido, mas cabe do gosto de cada um. Tudo bem se não for do seu 
estilo. Este tipo de interpretação mais profunda é opcional e 
disponibilizamos reinos especiais voltados para interpretação para aqueles 
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jogadores que levam este aspecto a sério e querem embarcar em um 
mundo ainda mais imersivo. 86 

 
Até o momento em que foi concluída a pesquisa, não havia servidores 

brasileiros dedicados à atividade de Roleplay de forma que esta prática não será 

abordada no presente trabalho. Mas é importante ressaltar que, segundo Caïra 

(2005), a prática de uma conversação paradoxal que mistura aspectos ficcionais 

com os da realidade externa e permite frases contraditórias como “morri” existe já 

nos RPG de mesa. Caïra (2005) identifica, portanto, o jogo como um quadro 

paradoxal de comunicação a partir das teorias de Bateson, que, por sua vez, verifica 

que quando os símios que ele observou brincam de brigar, eles simultaneamente 

lutam e não lutam. A comunicação paradoxal verificada em WoW, para além da 

dupla condição de enunciação, é característica do próprio jogo e esta cria uma 

ficção ciente de ser ficção, pois afinal o jogador está sempre ciente que joga.  

Em alguma medida, o jogador que fala ciente do jogo em que está inserido, 

sem jamais fundir-se completamente com o seu personagem, se aproxima do ideal 

de ator para Brecht. O ator, para Brecht (1978), jamais deveria emprestar seus 

sentimentos ao seu personagem, para assim evitar que o público se engajasse 

apenas emocionalmente nas peças. O ator brechtiano se mantém distanciado da 

ilusão completa, marca o seu lugar de narrador, é alguém que conta uma história. O 

jogador em WoW também conta uma história a si mesmo e aos outros com quem 

interage, dramaticamente, fazendo o personagem agir por si mesmo, mas com uma 

consciência “épica” ( no sentido brechtiano) da sua ficção. 

 

6.3 Personagens não jogáveis em WoW 

 

Os Personagens não jogáveis (PNJ) são todos os personagens controlados 

pela máquina. Para esse tipo de personagem, podem ser previstas ações que 

independem do jogador e outras ações que respondem ao modo como o jogador 

age. Por exemplo, os personagens neutros como os espiões Rocha Negra, vistos no 

Capítulo 3, mantém a ação de espionar a Vila Norte independentemente da ação do 

jogador, a menos que o jogador o ataque; então eles vão reagir perseguindo o 

86 http://us.battle.net/wow/pt/game/guide/ 
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jogador e atacando-o também. Já os personagens hostis vão perseguir e atacar o 

jogador desde que ele esteja suficientemente próximo. Ações dos dois tipos também 

podem ser desempenhadas por personagens não jogáveis aliados. O irmão Paxeco 

cura “Soldados de Infantaria de Ventobravo” continuamente, independente do que 

faça o jogador, mas se o jogador clicar nele, ele responderá, e se as condições para 

isto estiverem cumpridas, ele pode também oferecer uma missão.  

Os personagens não jogáveis podem apresentar vários graus de 

complexidade, podendo corresponder a tipologias amplamente utilizadas no estudo 

de dramaturgia, como as noções de personagem complexo e personagem simples, 

que por sua vez se subdividem em indivíduo e arquétipo, tipo e caricatura.  

Os personagens simples são aqueles que mantém ao longo da sua trajetória 

na ação dramática um único padrão de comportamento e a ação não os transforma. 

Esse primeiro grupo de personagens se subdivide em personagens tipo e 

caricaturas. Os personagens tipo são aqueles em que o padrão de comportamento 

se refere a uma dada tipologia, por exemplo, uma classe social ou uma profissão. E 

as características dessa dada tipologia se sobressaem em relação aos traços 

distintivos individualizantes.  

Os mundos de Azeroth e Draenor em World of Warcraft são povoados por 

uma enorme quantidade de personagens tipo. Povoar o espaço de WoW com 

personagens menos complexos é uma estratégia fundamental para a expansão do 

jogo, pois determinar a individualidade dos milhares de personagens não jogáveis 

em WoW seria um trabalho hercúleo. Sendo assim, são muitos os personagens em 

WoW que são nomeados apenas pela sua função e executam repetidamente ações 

coerentes com o tipo que representam.  É o caso dos personagens nominados 

“Invasor Rocha Negra”, “Peão preguiçoso”, “Soldado de infantaria de Ventobravo”.  

Esses personagens apresentam, além de ações repetitivas, um conjunto 

limitado de falas que podem ser enunciadas por todas as unidades de um mesmo 

tipo. Por exemplo, um “Soldado de infantaria de Ventobravro” pode dizer algumas 

frases como “Ânimo, homens! Há orcs e worgs por aqui!” ou ainda “Venham, 

monstros! Vamos esmagar vocês!”. Réplicas que estimulam os companheiros ou 

ameaçam os inimigos coerentes com uma função determinada para um “Soldado de 

infantaria de Ventobravo” e podem ser ditas por quaisquer das unidades daquele 

mesmo tipo. Algumas frases podem mesmo ser ditas por qualquer personagem de 
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uma raça, como por exemplo, “E aí?” e “Bons olhos te vejam” ditas pelos humanos 

ou “Vitória por Sylvana” e “Cuidado com os viventes” proferida pelos mortos vivos. 

Essas frases típicas servem, por exemplo, para serem usadas por todos os 

personagens de uma mesma raça quando um PNJ qualquer for clicado por um 

personagem aliado. Ainda que este PNJ não tenha nada de especial a dizer ao 

personagem jogável, nem uma missão a oferecer, ele terá sempre uma saudação 

típica de uma raça que dá um retorno à ação do jogador, criando mais consistência 

para o mundo ficcional.  

Quando, entretanto, essas frases típicas são observadas em personagens 

mais complexos, fica evidente que a base de todo personagem de WoW é o 

personagem tipo sobre os quais são agregadas camadas de significação. Em alguns 

casos, a frase típica de saudação pode até gerar contradição com características 

fundamentais de um personagem complexo, como no caso de Lilian Voss. A 

trajetória de Lilian Voss foi estudada no Capítulo 5, e, como já foi visto, essa 

personagem inicia a sua ação rejeitando sua condição de morta-viva e portanto de 

Renegada; entretanto, ao ser clicada, ela repete frases típicas de um renegado 

como “Sou renegada” ou “Vitória por Sylvana”. 

Neste ponto, vale ressaltar que a classificação tradicional de personagens 

que distingue os simples dos complexos e, consequentemente, os tipos das 

caricaturas e os arquétipos dos indivíduos, não é suficiente para compreender a 

gradação em níveis de complexidade dos personagens em WoW. Contudo, esta 

classificação útil é como ponto de partida para a presente análise. Acontece que, 

mais do que uma divisão rígida entre personagens simples e complexos, WoW 

apresenta um amplo espectro que tem como base os personagens tipo e sobre os 

quais vão se agregando traços de comportamento caricaturais, traços distintivos 

individualizantes ou até mesmo um pathos que eleva o personagem à condição de 

arquétipo. 

 A segunda categoria de personagens simples, é a caricatura. Neste caso, um 

determinado traço de comportamento é exagerado ao ponto de deformar o conjunto. 

As caricaturas são menos comuns que os personagens tipo em WoW, mas elas 

existem. Um exemplo é o caso do PNJ Irmão Paxeco, um sacerdote presente na 

Vila Norte que apresenta o comportamento de um religioso caricato. Antes de 

oferecer a missão “Livrai-nos do mal” na qual o personagem jogável deve reanimar 4 
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“Soldados de Ventobravo Feridos”, Paxeco inicia uma tentativa de conversão do 

personagem jogável à Luz Sagrada.  

O comportamento caricato fica evidente, por exemplo, na repetição do termo 

“Luz Sagrada” em todas as três frases ditas por Paxeco para contextualizar a missão 

(Figura 26). Paxeco ainda usa uma série de expressões que aludem ao jargão de 

religiões evangélicas no Brasil como “irmão”, “Você já aceitou Jesus?” adaptado 

para “Você já aceitou a Luz Sagrada” e “Só Jesus salva” adaptado para “Só a Luz 

Sagrada salva”.   Paxeco destoa então de outros sacerdotes que cumprem apenas 

sua função de tipo ou que são mais individualizados e apresentam um 

comportamento em que o culto à Luz não é um traço gritante na composição. 

 

Figura 26: texto da missão “Livrai-nos do mal” no qual é possível verificar 
a composição caricata do Irmão Paxeco. 

 
Fonte: recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

Os PNJ que oferecem missões, em geral, extrapolam o personagem tipo seja 

em direção à caricatura, como no caso analisado acima, ou em direção ao indivíduo, 

o que é mais comum. Todavia, nem sempre eles chegam a ser propriamente 

indivíduos no sentido da classificação apresentada, já que podem não apresentar 

uma ação dramática no jogo na qual haja espaço para uma mudança de 

comportamento, perspectiva ou modo de ver o mundo. O que vai marcar a diferença 
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entre esses personagens e os personagens-tipo anteriormente apresentados é que 

eles incorporam uma série de traços distintivos individualizantes. Normalmente eles 

têm um nome próprio, ainda que tenham também antes do seu nome uma função, 

como, por exemplo “Coveiro Mordor” ou “Major Belmonte”. Eles têm ainda uma 

aparência individualizada, diferente dos personagens tipo anteriormente 

apresentados, que geralmente são todos iguais ou tem, em alguns casos, dois 

modelos, um feminino e um masculino.  

Os PNJ que disponibilizam missões também apresentam um discurso mais 

elaborado. E ainda que sua ação dramática encenada dificilmente dê conta de uma 

mudança de seu comportamento, a ação dramática escrita ou uma narração, às 

vezes, permite perceber que, se não na ação que ocorre durante o jogo, 

dramaticamente, alguma ação narrada, que tenha acontecido no passado, mudou o 

seu modo de ver o mundo. Madel Quintana, também citada no Capítulo 5, por 

exemplo, diz ao jogador que depois do cataclismo e da invasão da Vila Norte pelos 

orcs Rocha Negra, ela chega quase a sentir saudades dos Defias que roubavam sua 

plantação. Uma das dimensões mais amplas de ação dramática de WoW, aquela 

que segue como numa narrativa seriada a partir dos pacotes de expansão e patches 

do jogo atingiu a vida de Madel de forma que seu modo de ver o mundo foi 

transformado. Ela se torna então um personagem complexo. 

Além dos personagens que entregam e recebem as quests, as personagens 

que são o alvo do jogador nas missões também podem ganhar complexidade em 

relação aos outros. Depois de concluir uma ou mais missões que solicitem matar um 

ou mais grupos de personagens-tipo, é frequente em WoW que o personagem 

jogável receba a missão de matar um personagem mais poderoso e geralmente 

mais individualizado. No caso da sequência de missões humanas em Vila Norte, 

analisada no Capítulo 5, depois de matar “Worgs, Rocha Negra”, “Espiões Rocha 

Negra”,  “Assassinos” e “Invasores Rocha Negra”, o jogador será encaminhado para 

matar o líder da invasão, o orc “Kurtok, o matador” na missão “Vamos acabar com a 

invasão”. Os primeiros traços distintivos individualizantes de Kurtok, além do nome e 

do epíteto que carrega, são dados pelo texto da missão em questão. Kurtok, 

diferente de um “Invasor Rocha Negra” qualquer, tem uma história. Ele é o líder da 

invasão. O epíteto, “o matador”, sugere que ele seja um orc mais temível do que os 

outros encontrados até então; ele  deve ser encontrado num lugar específico, o seu 
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esconderijo, e não numa área genérica do mapa onde se pode encontrar outros 

personagens semelhantes; ao lado da janela que apresenta a missão “Vamos 

acabar com a invasão”, há um anexo com a imagem de Kurtok, cuja figura tem 

traços distintivos específicos, sua barba e seus cabelos, assim como a sua 

armadura difere dos orcs apresentados até então (Figura 27). 

 

Figura 27: Janela de diálogo da missão “Vamos acabar com a invasão” na qual aparece a 
imagem de Kurtok, o matador. 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

Apesar de se distinguir dos demais orcs Rocha Negra através de traços 

individualizantes, Kurtok não percorre uma ação dramática que o caracterize como 

um personagem indivíduo. E mais, apesar de ser um personagem único, ele deve 

poder ser morto por tantos jogadores quantos queiram cumprir a missão que 

contenha esse objetivo. Do ponto de vista de Caïra (2005) ao analisar os RPG as 

necessidades da intriga se chocam com as regras do jogo, enquanto que do ponto 

de vista de Aarseth (2008), dado ao fato de WoW permitir que um personagem 

ressuscite para ser morto por outros jogadores, esse jogo se aproxima mais de um 

parque de diversões do que de um mundo ficcional. Este trabalho defende 

diferentemente que as regras do jogo e a necessidade comercial de expansão 

impõem um modo específico de construir a ficção e, portanto, de compor os 

personagens. Saber que um personagem volta à vida para ser morto pelo próximo 

jogador, apenas faz parte do pacto que cada usuário estabelece com as regras do 

jogo e com o universo ficcional do software. Essa convenção se constitui como uma 
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estratégia dramatúrgica que permite que WoW abarque o maior número possível de 

jogadores. 

Personagens como Lilian Voss, cuja ação dramática foi estudada no capítulo 

anterior, estão um passo à frente em termos de complexidade, em relação aos PNJ 

que são simplesmente destinadores, destinatários ou o objeto a ser morto numa 

missão. Através de uma sequência de missões, podemos acompanhar a ação 

dramática de Lilian e notar a sua transformação enquanto personagem complexo. 

Como foi visto no Capítulo 5, Lilian começa sua ação como uma morta-viva que não 

aceita a sua condição e espera que seu pai lhe salve das abominações que a 

circundam e, após ser rejeitada por ele por ser agora uma morta viva, vira o seu 

ódio, junto com as habilidades aprendidas em vida para aniquilar os mortos-vivos, 

contra a Cruzada Escarlate e contra o seu próprio pai. Lilian agrega os traços 

individualizantes vistos anteriormente (nome, história pregressa, características 

individuais na sua apresentação visual) a uma narrativa dramatizada na qual ela 

pode mostrar traços mais complexos de sua individualidade imitando uma psique. 

Aqui é importante analisar o modo como isso é realizado em termos de estratégias 

dramatúrgicas utilizadas para a composição do personagem.  

As estratégias dramatúrgicas mais marcantes na composição de personagens 

complexos em WoW são a sua multiplicação e fragmentação. Lilian está 

simultaneamente em lugares diferentes no jogo. Cada lugar em que ela aparece 

está associado a um período da sua história e neste ponto espaço-temporal, a 

personagem mostra uma faceta da sua personalidade e novas informações para a 

narrativa dramática em curso. Mesmo antes que o jogador faça qualquer missão, 

Lilian está presente, por exemplo, em uma taberna em Plangemortis e na jaula da 

Guarita do Cruzado na qual foi aprisionada pela Cruzada Escarlate87.  

O primeiro lugar em que Lilian aparece, seguindo a ordem cronológica da 

sequência de missões, é “As tumbas de Plangemortis”, onde “nascem” os mortos-

vivos, situado nas Clareiras de Tirisfal ao lado de “Plangemortis”. O jogador só pode 

ver Lilian em “As tumbas de Plangemortis” enquanto está com a missão “O 

87 É possível que esteja também em outros lugares. O que nos interessa aqui entretanto são as 
estratégias de multiplicação e fragmentação do personagem como um recurso que possibilita a 
composição da Dramaturgia de WoW, sobretudo o aspecto da expansão. Para verificar a presença 
simultânea da personagem, foi usado um personagem de nível alto, que pode se deslocar mais 
facilmente pelo espaço com uma montaria voadora, enquanto que personagens de nível baixo, a 
quem as missões de Lilian Voss se destinam, dificilmente identificariam essa simultaneidade.  
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despertar” ativa e antes de completar a conversa que pode desenvolver com ela. 

Neste ponto, Lilian é apresentada, dentro da missão “O despertar”, como uma 

morta-viva que não aceita sua condição. Nesta missão, ela é apenas um dos três 

mortos-vivos perturbados com o seu retorno da tumba com quem o jogador deve 

conversar. Lilian aparece numa postura retraída e tenta afastar o jogador, que 

através de falas prontas pode tentar convencer a personagem de que ela é uma 

morta-viva agora e de que eles não são abominações; mas, Lilian foge.  

É neste ponto da ação de Lilian que ela se dirige à taberna de Plangemortis, a 

despeito de, na prática, a personagem já se encontrar lá, mesmo antes do jogador 

realizar a missão “o despertar”. Ao contrário de Kurtok, que aparece novamente no 

mesmo lugar depois de morto, Lilian não poderá ser vista no mesmo lugar depois 

que o jogador realizar a missão “o despertar”. Outros jogadores entretanto a verão, 

desde que estejam com a missão ativa, e poderão cumprir a mesma missão já 

cumprida pelos seus predecessores. 

 Na Taberna em Plangemortis, Lilian pode aparecer em dois lugares, no 

térreo e no primeiro piso. A missão “A verdade da tumba”, que também já foi 

apresentada anteriormente, requer do jogador que ele entregue um espelho a Lilian 

Voss. O espelho deve ser entregue à versão de Lilian Voss na taberna de 

Plangemortis. Depois que o jogador cumprir a missão de entregar o espelho a Lilian, 

ela reaparece na taberna novamente como se estivesse momentos antes de ver a 

sua imagem refletida, para que outro jogador possa realizar a missão. O mecanismo 

é o mesmo que já foi visto com Kurtok, que ressurge depois de morto novamente 

para ser morto por outro jogador. Acontece que, nesse caso, existe um cuidado 

maior com o pacto ficcional, pois afinal o engajamento emocional com a narrativa de 

Lilian é mais importante do que na missão em que se deve matar Kurtok.  

Toda vez que um jogador mostra a ela o espelho no primeiro piso da taberna, 

ela reaparece em seguida no térreo e vice-versa. Assim evitam-se as filas de 

jogadores esperando para realizar a missão, como acontece no outro caso, e 

reforça-se a ilusão de uma experiência singular para cada jogador. Na missão “A 

verdade da tumba”, Lilian ainda aparece assustada e confusa, tentando se proteger 

dos seus iguais e dizendo que buscará ajuda do seu pai. O reconhecimento da sua 

condição de morta-viva através do espelho não parece mudar grande coisa nesse 

quadro.  
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Lilian será vista, em seguida, aproximadamente no nível 5, na missão “A carta 

escarlate”, na qual o jogador, provavelmente fazendo “A Paliçada Escarlate”, 

encontra uma carta na qual há uma menção a uma morta viva aprisionada. É neste 

ponto que o jogador que seguiu a história linearmente encontrará Lilian presa na 

jaula. Como já foi mencionado, Lilian sempre esteve presente nesse lugar, 

independentemente de estar também em Plangemortis.  

Lilian, neste ponto do espaço-tempo ficcional de WoW, já não se mostra como 

aquela morta-viva assustada que o jogador pode ter conhecido em Plangemortis. 

Dentro da jaula da Cruzada Escarlate, ela parece estar mais segura de si do que 

estava entre os mortos-vivos, como denota a sua postura corporal e modo de falar. 

Quando o jogador tenta salvá-la, ela recusa a ajuda e pede para o jogador se 

afastar, é aí então que acontece a cutscene descrita no Capítulo 5, na qual Lilian 

mata um tenente e antigo amigo da Cruzada Escarlate.  

Para o jogador que faz as três missões mencionadas no presente capítulo, 

Lílian já se mostra como um personagem complexo, um indivíduo. Renegada pelos 

seus antigos pares, ela deixou de ser uma morta-viva que rejeitava sua condição e 

buscava abrigo entre os humanos, para se tornar um morta-viva de poderes 

incomuns que é perseguida pela Cruzada Escarlate e agora ataca seus antigos 

amigos. Para o jogador que acompanha a trajetória de Lilian até o ponto 

apresentado no capítulo anterior, Lilian beira o comportamento arquetípico, na 

medida em que se deixa tomar por um pathos que a leva a matar não só os seus 

antigos companheiros, mas o próprio pai, num movimento de negação do seu 

passado e do amor que dedicara ao seu pai e à Cruzada Escarlate. 

Neste ponto é preciso chamar a atenção para uma diferença significativa 

entre a classificação de personagens no texto dramatúrgico tradicional em relação 

aos personagens de WoW. Em um texto dramatúrgico tradicional os personagens 

são apresentados a partir dos mesmos signos dispostos de forma linear no tempo. 

Ainda que possam acontecer saltos temporais, uma coisa acontece 

necessariamente depois da outra e, em geral, todos os espectadores terão acesso 

aos mesmos signos. Em jogos como WoW, é possível que cada jogador tenha uma 

visão completamente distinta de um personagem a partir do contato que tenha 

travado com ele.  
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Os grandes personagens de WoW como Arthas, Jaina, Thrall, Garrosh, entre 

outros, têm sua composição construída em jogo de forma semelhante à de Lilian, 

mas além de suas histórias ocuparem espaços mais nobres do jogo, como os 

cenários, as dungeons e as Raides, esses personagens tem uma participação muito 

maior do que a de Lilian em WoW e ainda estão presentes em vários outros 

produtos da franquia.  

A composição desses personagens citados não se dá apenas em WoW, mas 

em toda narrativa transmídia; em cada produto da franquia pode apresentar 

aspectos específicos da sua caracterização. Enquanto é possível, por exemplo, 

jogar com o príncipe paladino Arthas em Warcraft III atravessando sua trajetória 

trágica até que ele se torne o Lich Rei, no romance Rise of the Lich King é possível 

ter acesso a histórias mais cotidianas e mesmo aos pensamentos do personagem 

ao longo dessa trajetória. Já em WoW, as histórias de Arthas, príncipe paladino ou 

Lich rei, são evocadas em vários pontos do jogo e o jogador pode ver e participar de 

vários momentos importantes da narrativa que compõe o personagem.  

Não só tipos, caricaturas, indivíduos e arquétipos estão presentes em WoW, 

alguns personagens se aproximam também das alegorias. Personagens alegóricos 

são aqueles que representam abstrações como a vida, a morte, o tempo, e os 

sentimentos. Em Mists of Pandaria, com a descoberta do continente perdido pela 

Horda e pela Aliança, a impureza dessas duas facções libertou os Sha (Figura 28), 

que são as manifestações físicas da raiva, do desespero, da dúvida, do medo, do 

ódio, da violência e do orgulho. É interessante notar que o procedimento para 

compor tais personagens alegóricos é semelhante àquele já notado antes, no qual 

parte-se de um modelo tipificado sobre o qual se sobrepõem novas camadas de 

significação. Os Sha, enquanto tipo, são massas de energia escura e disforme que 

representam emoções tidas como negativas; a essa base comum se acrescenta 

traços distintivos para cada um dos sete personagens alegóricos. 

Figura 28: Exemplo de personagem alegórico, o Sha da Raiva.  
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Fonte: Recorte de tela efetuado pelo pesquisador. 

 

A partir da presente análise, podemos identificar que tanto nos personagens 

jogáveis, quanto nos personagens não jogáveis, WoW utiliza estratégias 

dramatúrgicas que permitem uma grande proliferação de personagens no mundo, a 

partir de um número expressivamente inferior de modelos típicos aos quais são 

acrescentadas sobredeterminações. No caso dos personagens jogáveis, deixa-se ao 

jogador a tarefa de escolher as camadas de signos que se sobrepõem, enquanto 

que nos personagens jogáveis a equipe de desenvolvimento as organiza de maneira 

a compor personagens de variados graus de complexidade. Tais procedimentos 

reduzem significativamente o esforço da equipe na composição de personagens 

distintos entre si e constituem uma estratégia fundamental para a expansão contínua 

do universo.  

Como já foi visto no início deste capítulo, Ubersfeld (2005) em sua análise do 

texto teatral ressalta que a personagem não é uma entidade autônoma, uma pessoa 

ficcional de caráter único, mas um ponto de encontro entre sistemas de significação 

relativamente independentes. Sendo assim, a personagem é em primeira instância 

um lugar que reúne uma série de funcionamentos.  

Nas produções mais contemporâneas no teatro, entretanto, esses signos já 

não estão nem mesmos mais dispostos numa tentativa de forjar uma personalidade 

inequívoca, a ilusão de uma alma. Eles são postos em evidência, isolados uns dos 

outros, parcialmente suprimidos.  
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A personagem de teatro está em crise. Isto não é novidade. Mas não é 
difícil ver que sua situação se agrava. Dividida, explodida, distribuída em 
vários intérpretes, questionada em seu discurso, reduplicada, dispersa, não 
há violência que a escritura teatral ou a encenação contemporânea não lhe 
imponham (Ubersfeld, 2005, p.69) 

 

Se o teatro do século XX impõe à personagem uma violência criativa sem 

precedentes, o meio digital, o videogame e, especificamente os MMORPG, dentre 

os quais o objeto desta tese se insere, aprofundam a crise deste importante 

elemento dramatúrgico. No Teatro, o caráter espacial do personagem é constituído 

pelo corpo do ator, que lhe dá ainda alguma unidade; já nos videogames, entretanto, 

esse corpo é virtual, é composto através de signos determinados pela equipe de 

desenvolvimento do jogo em interface com o uso que o jogador dá ao software.  

Em WoW o personagem é um objeto, nos termos de Sarrazac (2002), 

“retalhado e recosido” a partir de peças de significação, nasce à imagem e 

semelhança da criatura de Victor Frankenstein no Romance de Mary Shelley. O 

personagem criatura em WoW, entretanto, não é o mesmo personagem criatura do 

teatro-rapsodo de Sarrazac (2002). Enquanto que as produções de teatro das 

últimas décadas do século XX na Europa, analisadas por Sarrazac (2002), a 

personagem criatura bestializa o homem, ao expressá-lo na plenitude da 

inumanidade, as personagens criaturas de WoW elevam a besta e o monstro ao 

status de homem. 

Ainda que seja possível rastrear os pontos de costura que mantém unidas as 

partes dos personagens em WoW, existe, no sentido oposto, uma força de coesão 

ficcional que pretende que o referido conjunto de retalhos se apresente como uma 

pessoa. Mesmo que esta pessoa ficcional não precise ser inequívoca, que possa se 

distanciar da ilusão para dar voz ao jogador ou que também esteja distribuída entre 

vários “atores”, através das múltiplas representações que podem ser encontradas 

simultaneamente em lugares distintos do jogo e que estão conectados com 

diferentes tempos ficcionais. É que, como afirma Ubersfeld (2005, p. 70), “ [...] a 

preexistência da personagem é um dos meios de garantir a preexistência do 

sentido”. O jogo propõe que o jogador, diante da colcha de retalhos de forma 

vagamente humana, se esforce para ver uma persona que antecede a composição 

do sentido que o próprio jogador costura, para assim acreditar na “verdade” do 

universo ficcional de WoW, imergir no mundo de Azeroth, fechar com o software um 

pacto ficcional. 
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7 ESTRATÉGIAS DE COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO EM WOW 

 

Depois de ter analisado a ação e a composição dos personagens enquanto 

aspectos estruturais da dramaturgia de WoW, resta ainda estudar as estratégias 

dramatúrgicas de composição do espaço nesse jogo, dando especial atenção ao 

modo como essas estratégias dão suporte à expansão contínua do jogo. Para tanto, 

será necessário primeiro estabelecer as bases teóricas dessa discussão, pautadas 

sobretudo no trabalho de Ubersfeld (2005), sobre a leitura semiológica do texto 

teatral, observando-se as similaridades e diferenças da composição dramatúrgica do 

espaço no teatro e nos videogames. O tópico 7.2 desenvolve a noção de lugar em 

jogo, criado por analogia ao lugar cênico definido por Ubersfeld (2005). A 

fundamentação teórica, oriunda dos estudos do texto dramatúrgico para teatro é 

confrontada e complementada com estudos sobre videogames e sobre as narrativas 

no meio digital como Murray (2003), Salen e Zimmerman (2004) Fernandez-Vara, 

Zagal e Mateas (2005) Jenkins (2004), Aarseth (2008). E enfim, o último tópico (7.3) 

verifica como esse lugar em jogo se constitui em WoW e dá suporte ao seu processo 

contínuo de expansão. 

7.1 Da semiologia do espaço no teatro à uma semiologia do espaço em WoW 

 

Antes de partir para a análise do espaço em WoW é importante definir alguns 

pressupostos. É importante considerar que o espaço no videogame é constituído a 

partir de indicações dos game designers, atualizadas por programadores, artistas e 

designers gráficos, assim como em um texto teatral há indicações nas didascálias 

(dentro e fora das réplicas), para que o diretor, o cenógrafo, o iluminador e o ator, 

dentre outros profissionais, criem ou intervenham no espaço cênico88. Ou seja, há a 

recriação de um espaço representado por signos diacrônicos, que são lidos 

linearmente no texto teatral ou no documento de game design, através de signos 

sincrônicos, ou seja, espacializados, e que podem, portanto, serem lidos 

simultaneamente na encenação teatral ou no videogame.  

88 Ainda que tentem seguir à risca as indicações de um texto teatral ou de um documento de game 
design, cada artista acrescentará o seu modo de ver o processo e transformará o texto segundo seu 
repertório. Sobretudo no teatro há ainda a possibilidade de subversão deliberada das proposições 
do texto, o que em videogames do porte de WoW é pouco provável na medida que sua produção é 
regulada por uma lógica industrial. 
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Daí a relação complexa do signo espacial que Ubersfeld (2005) verifica no 

teatro, e, que neste trabalho se estende ao videogame. 

Se partirmos do texto, diremos que este construiu em cena seu próprio 
referente, e o espaço cênico é o espaço referencial do texto. O signo cênico 
tem um duplo estatuto paradoxal de significante e de referente." 
(UBERSFELD, 2005, p.99) 

 

O signo espacial no videogame é ao mesmo tempo referente construído do 

texto que o precede, ou seja, o documento de game design, e significante de uma 

realidade fora do jogo. Já o documento de game design, assim como o texto teatral, 

tem um duplo referente espacial, aquele que será construído a partir das suas 

indicações e uma realidade externa.  

Ubersfeld (2005) também chama a atenção para o caráter icônico dos signos 

cênicos. Os signos no teatro na visão de Ubersfeld (2005) não seriam de natureza 

arbitrária, mas se assemelhariam de alguma maneira àquilo que representam de 

acordo com certos códigos de reconhecimento. Em WoW, os signos espaciais são 

também icônicos, eles se aproximam pela semelhança de um referente determinado, 

ainda que tal referente não exista necessariamente fora do mundo imaginário de 

Warcraft.  

No videogame, a necessidade de se criar um mundo no qual o jogador possa 

agir, exige que o espaço ou os elementos espaciais sejam icônicos. Afinal, para que 

o jogador possa agir sobre tais objetos, ele deve primeiro reconhecê-los, seja como 

um objeto virtual feito à imagem e semelhança de um objeto da realidade, concreta 

ou imaginária, seja a representação espacial de modos de ver uma estrutura 

sociocultural - nesse caso à dimensão icônica do objeto lúdico se superpõe uma 

dimensão simbólica.  

O objeto teatral, para Ubersfeld (2005), é simultaneamente um objeto no 

mundo e um ícone do objeto que representa. Já o objeto em WoW, não tem 

autonomia fora do software. Entretanto, ainda assim, ele é por um lado ícone de um 

objeto e o próprio objeto na realidade virtual que o jogo constitui. Assim o signo em 

WoW também tem um duplo estatuto: como no teatro, é icone e objeto de si mesmo. 
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7.2 Do lugar cênico ao lugar em jogo 

 

Ubersfeld (2005, p.93) define o lugar cênico como um “espelho ao mesmo 

tempo das indicações textuais e de uma imagem codificada." Distinguindo-o do 

espaço cênico que seria “o lugar específico da teatralidade concreta, entendida 

como a atividade que constrói a representação.” No caso dos videogames, enquanto 

que o espaço cênico seria a tela, o lugar cênico seria o ambiente ficcional que o 

software atualiza na tela. Este último é aquele que de fato é o objeto deste capítulo. 

Mas, como o que se passa na tela do videogame não diz respeito apenas à cena, 

mas principalmente ao jogo, este trabalho propõe a noção de lugar em jogo.  É 

importante deixar claro que esta expressão dialoga diretamente com a ideia de lugar 

cênico proposta por Ubersfeld (2005) e não faz referência a outras acepções do 

termo “lugar” em outros campos de estudo.  

Ubersfeld (2005) apresenta cinco características do lugar cênico no teatro que 

são úteis para compreender o que está sendo chamado neste trabalho de lugar em 

jogo. Para Ubersfeld (2005), o lugar cênico é: 

a) Uma porção limitada, circunscrita e determinada do espaço.  

b) Duplo: existe uma dicotomia entre palco e plateia cuja relação 

depende da forma da sala de espetáculos;  

c) Rigorosamente codificado pelos hábitos cênicos de uma época e 

lugar; 

d) Sempre imitação de algo;  

e) Área de atuação, lugar onde se passa alguma coisa, que não remete a 

algo externo, mas que investe o espaço pelas relações corporais dos 

atores 

Tendo apresentado de forma resumida as características do lugar cênico no 

teatro segundo Ubersfeld (2005), de onde esta tese tira o fundamento para a análise 

dramatúrgica do espaço de WoW, será discutida agora como essas características 

são aplicáveis no seu lugar em jogo. 
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O lugar em jogo é circunscrito. Essa ideia não é nenhuma novidade nas 

teorias do jogo. Para Huizinga (2008, p. 13) “Todo jogo se processa e existe no 

interior de um campo previamente delimitado, de maneira material ou imaginária”. 

WoW apresenta limitações espaciais que o separam do espaço externo ao jogo. 

Entretanto, essas limitações não o separam da vida além-jogo como sugerem as 

definições tradicionais como a de Huizinga (2008) ou a de Caillois (1990). Basta 

relembrar o caso, já citado no Capítulo 3, da solenidade por conta da morte da 

jogadora (não da personagem jogável) que foi interrompida por um ataque de 

personagens da facção oposta àquela que prestava a homenagem fúnebre.  

O jogo não está fora da vida, faz parte dela, e elementos externos às 

atividades regulamentadas podem ser incorporados ao lugar em jogo. Autores mais 

contemporâneos como Salen e Zimmerman (2004) notam uma certa permeabilidade 

no círculo mágico. Salen e Zimmerman (2004) defendem que, em alguns casos, 

especialmente diante dos brinquedos e atividades lúdicas menos formalizadas, o 

círculo mágico é formado não apenas pela delimitação espacial, mas também pela 

atitude lúdica do jogador. A permeabilidade do círculo mágico em WoW, todavia, não 

contradiz a delimitação do lugar em jogo. O software atualiza um lugar específico 

com limites geográficos determinados. Este lugar é composto pelos mundos de 

Azeroth e Draenor, para além dos limites impostos pelo enquadramento da tela.  

A tela é apenas uma janela para o lugar em jogo. Não é na tela que o jogo 

acontece é através dela. O lugar em jogo em um videogame apenas se atualiza na 

tela. WoW é um MMORPG, no qual milhares de jogadores interagem 

simultaneamente com um mesmo espaço virtual. Esse lugar não pode estar, 

portanto, restrito a uma única tela. O lugar em jogo em um MMO qualquer tangencia 

os equipamentos em que se atualiza e cada jogador pode interagir com uma parte 

dele. 

Se por um lado, no sentido mais amplo, o lugar em jogo é todo mundo de 

Azeroth mais os fragmentos do mundo de Draenor89, por outro, já foi visto que WoW 

é um software que permite diversas atividades que podem ser compreendidas como 

89 Aqui leva-se em consideração WoW até o seu pacote de expansão Mists of Pandaria, pois no 
pacote seguinte, Warlords of Draenor, o mundo de Draenor será apresentado como antes da sua 
destruição por conta da volta de Garrosh no tempo, para alterar os destinos dos dois mundos. 
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jogos em si. Estas atividades têm seus próprios espaços circunscritos dentro desse 

lugar em jogo mais amplo, como os continentes, as zonas, as áreas e as instâncias. 

Murray alerta para o fato de que “a participação num ambiente imersivo deve 

ser cuidadosamente estruturada e restringida” e propõe a metáfora da visita para 

estruturar a narrativa em ambientes imersivos, pois segundo a referida autora “uma 

visita implica limites explícitos tanto no tempo quanto no espaço”. A metáfora de 

Murray indica que as restrições espaço-temporais delimitam as ações que podem ou 

não ser executadas no ambiente visitado. É importante perceber que toda a 

experiência de jogo é definida por determinações espaço-temporais: obstáculos, 

personagens (adjuvantes, oponentes ou jogáveis) e a própria ação do jogador 

(manifestada através de signos espacializados que se decorrem no tempo). Os 

limites espaciais do jogo são fundamentais para dirigir a ação do jogador em WoW, 

como já foi visto no Capítulo 5, sob o viés da ação, e será ainda discutido nesse 

capítulo com a ênfase no espaço.   

O lugar em jogo também é duplo, assim como o lugar cênico o é para 

Ubersfeld (2005) no Teatro. Se na representação teatral há a dicotomia entre palco e 

plateia, em WoW a duplicidade do lugar em jogo se dá entre: o espaço onde se 

encontra o corpo físico do jogador e o computador; e, o espaço virtual no qual o 

jogador se manifesta através de um personagem jogável. O espaço nos videogames 

só pode ser compreendido a partir da consciência desse seu caráter duplo. A própria 

a ação ocorre de acordo com esta duplicidade espacial, considerando-se que o que 

o protagonista faz no mundo virtual depende do desempenho corporal do jogador no 

uso dos objetos liminares que convertem suas ações codificadas em ações 

espacializadas do personagem jogável no mundo virtual. No caso de WoW, tais 

objetos liminares são o mouse e o teclado, além de, em alguns casos, o fone de 

ouvido e microfone que permitem a interação entre jogadores. 

A consciência do caráter duplo do espaço é importante para a compreensão 

de diversos aspectos espaciais dos videogames, assim como esses aspectos 

também determinam a relação do jogador com o lugar cênico. É o caso da 

cardinalidade da representação espacial, a cardinalidade do gameplay e a 

segmentação do espaço de acordo com a tela, nos termos de Fernandez-Vara, 

Zagal e Mateas (2005).  
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O universo virtual do videogames pode ser representado em duas ou três 

dimensões, ou seja, utilizando dois ou três dos eixos cardinais, criando um ambiente 

planificado ou com profundidade. A esta característica do espaço dos videogames 

Fernandez-Vara, Zagal e Mateas (2005) chamam cardinalidade da representação. 

Tal característica apontada por Fernadez-Vara, Zagal e Mateas (2005), mantém 

relação com o caráter duplo do espaço-tempo dos videogames, pois a 

representação espacial discutida pelos referidos autores consiste na forma que o 

mundo virtual é exibido através de signos gráficos para o jogador diante da tela. Em 

World of Warcraft a cardinalidade da representação é tridimensional, na medida em 

que seus gráficos têm dimensões horizontais, verticais e em profundidade. 

Como cardinalidade do gameplay, Fernadez-Vara, Zagal e Mateas (2005) 

definem o grau de liberdade que o jogador tem para agir no gameworld em relação 

aos eixos x, y e z. Segundo tal critério, um videogame pode ter um gameplay: 

unidimensional, quando a ação do jogador concentra-se em apenas um dos três 

eixos (x, y ou z); bidimensional, quando o jogador tem liberdade para agir em dois 

dos três eixos (x e y ou x e z – exemplos de jogos que utilizam os eixos y e z não 

foram encontrados pelos autores); e, tridimensional, quando o jogador pode deslocar 

personagens jogáveis nos três eixos (x, y e z).  

Vale ressaltar que a cardinalidade do gameplay opera na duplicidade do 

espaço-tempo dos videogames, considerando que o deslocamento dos personagens 

jogáveis na tela é desencadeado pela manipulação dos objetos de interface entre o 

jogador e o software, no caso de WoW, o mouse e o teclado.  

Quanto à cardinalidade do gameplay, WoW é um jogo tridimensional. O 

personagem jogável desloca-se a maior parte do tempo nos eixos da horizontalidade 

e da profundidade da tela, caminhando, correndo, lutando, montado num veículo 

terrestre, etc., mas também utiliza o eixo da verticalidade, quando, por exemplo, 

sobe escadas, utiliza uma montaria aérea ou outro recurso para voar.  

Tomando a tela como unidade espacial básica dos videogames, na medida 

em que ela enquadra a interface, Fernandez-Vara, Zagal e Mateas (2005), 

distinguem jogos em que o gameworld coincide com a tela e os jogos em que o 

gameworld é maior que a tela. A segmentação do gameworld maior do que a tela 

pode ser contínua ou descontínua.  
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A segmentação descontínua é a evolução do jogo de uma única tela. Um 

trecho do gameworld é exibido até que o jogador chegue a um dos seus limites - aí 

então este trecho será substituído por outro. No outro modo de segmentação, o 

gameworld é apresentado continuamente, como um pergaminho sendo desenrolado 

nos jogos de duas dimensões ou, nos jogos em três dimensões, como num plano 

sequência feito por uma câmera de video que se move a partir dos comandos do 

jogador como é o caso de World of Warcraft. 

A combinação das características definidas pelos autores supracitados resulta 

em alguns tipos de jogos possíveis em relação à configuração espacial. Os espaços 

bidimensionais podem ser constituídos de uma única tela ou apresentar um espaço 

maior do que a tela em segmentação contínua ou descontínua e apresentar um 

gameplay unidimensional ou bidimensional. Os espaços tridimensionais apresentam-

se geralmente segmentação contínua e podem apresentar gameplay 

unidimensional, bidimensional ou tridimensional.  WoW é portanto um jogo de 

cardinalidade de representação e cardinalidade do gameplay tridimensionais, com 

um gameworld maior do que a tela e uma segmentação contínua.  

O lugar em jogo é também rigorosamente codificado pelos hábitos cênicos de 

uma época e lugar. Tanto os aspectos ficcionais quanto as regras do espaço em 

jogo têm uma codificação rigorosa, determinada não só por questões culturais, mas 

também pelas limitações tecnológicas do hardware e do software. Essa codificação 

dos signos espaciais nos videogames também se torna evidente na constituição do 

gênero do jogo. Em um MMORPG como WoW, o software deve permitir a 

exploração do espaço do mundo, sobretudo em relação com as missões propostas 

ao personagens. Se por um lado, isso implica numa certa sensação de vastidão e de 

uma ampla variedade de situações construídas no espaço nas quais o personagem 

jogável deve interferir, por outro demanda restrições espaciais que limitem e 

conduzam a trajetória do jogador.  

A construção do espaço em WoW, por mais vasta e sugestiva de uma 

liberdade de ação que seja, sugere fortemente ao jogador uma certa linearidade na 

condução da sua ação.  Mesmo levando em conta que um jogador mais experiente, 

iniciando o jogo com um segundo personagem, possa escapar da linearidade 

sugerida com certa facilidade. Outro aspecto espacial definitivamente determinado 
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pelo gênero é a organização das missões em torno de uma Cidade, Vila ou 

acampamento, relativamente seguro, circundado por perigos e pelos objetos das 

ações sugeridas pelas missões que os jogadores podem executar. O espaço de 

WoW é ainda determinado pela lógica de organização dos conflitos baseada em 

porta-monstro-recompensa, que foi herdada pelos MMORPG dos RPG de mesa, 

sobretudo de Dungeons & Dragons. Esses aspectos da codificação do espaço em 

WoW serão mais detalhadamente desenvolvidos na análise que se segue no tópico 

seguinte.  

O lugar em jogo é sempre imitação de algo, pois afinal, o jogo como o drama 

é imitação da ação humana, ainda que esta seja imitada de forma codificada e 

estilizada, mascarada como a ação de objetos, animais ou monstros. E, se é a ação 

humana que está em jogo, é preciso que ela esteja situada em algum lugar. Vale 

ressalvar que o que se imita no lugar em jogo não é necessariamente o mundo tal 

como ele é.  

 

[...] o que sempre se reproduz são as estruturas espaciais, que definem não 
tanto um mundo concreto, mas a imagem que os homens têm das relações 
espaciais na sociedade em que vivem, e dos conflitos que sustentam essas 
relações. Desse modo, a cena representa sempre uma simbolização dos 
espaços socioculturais. (Ubersfeld, 2005, p.94) 

 

A citação de Ubersfeld se refere ao teatro, mas é perfeitamente aplicável aos 

videogames. Tornou-se célebre a interpretação narratologista de Janet Murray 

(2003) de Tetris, um ícone da abstração das regras dos videogames, no qual são 

apresentadas apenas figuras geométricas formadas a partir de quatro quadrados, ou 

seja tetraminós, que devem ser empilhados de forma a criar linhas que 

desaparecerão, a fim de evitar que as peças se empilhem desorganizadamente até 

o limite superior da tela levando o jogador à derrota.  

 

Esse jogo é uma encenação perfeita da vida sobrecarregada dos norte-
americanos nos anos 90 – do constante bombardeio de tarefas que exigem 
nossa atenção e que devemos, de algum modo, encaixar em nossas 
agendas superlotadas, não sem antes limparmos nossa mesa de trabalho a 
fim de abrir espaço para o próximo e violento assalto. (MURRAY, 2003, p. 
142) 
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Ainda que seja um jogo russo da década de 1980, Murray (2003) pode 

identificar a sociedade estadunidense da década de 1990, justamente porque a 

representação espacial do jogo não reproduz um mundo concreto, mas sim as 

relações do espaço sociocultural. E estas podem evidentemente serem 

ressignificadas no contato de outra cultura com o objeto. 

Mais do que espaço de imitação, o lugar em jogo é área de atuação, lugar 

onde se passa alguma coisa, que não remete a um alhures, mas que investe o 

espaço pelas relações corporais dos jogadores mediadas pelos personagens 

jogáveis.  

 

Qualquer que seja o modo de representação, esssas duas últimas 
características estão presentes simultaneamente em todas as 
representações, pois o lugar cênico será sempre ao mesmo tempo a área 
de atuação e lugar onde figuram transpostas as condições concretas a vida 
dos homens." (Ubersfeld, 2005, p. 95, grifo da autora) 

 

O lugar em jogo é como o lugar cênico, espaço de mimese e de performance. 

O lugar cênico do teatro, como assinala Ubersfeld (2005), também é espaço de 

atuação, “pelo desenvolvimento das atividades físicas, sedução, dança, combate". É 

que o teatro também faz parte do domínio do jogo. Não por acaso, os idiomas inglês 

e francês utilizam o mesmo verbo para indicar o trabalho do ator e a atividade do 

jogador (to play e jouer). Contudo, enquanto a maior parte das manifestações 

cênicas da história do teatro privilegia a mimese, os videogames enfatizam o espaço 

como área de atuação, de performance, enfim de jogo.  O teatro, entretanto, também 

tem proposições em que a atuação é tão importante ou mais importante do que a 

mimese, como é o caso da poética do oprimido do encenador Augusto Boal (2012), 

na qual o espectador pode assumir a ação no palco e mudar o curso dos 

acontecimentos. 
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7.3 O lugar em jogo em WoW 

 

Em WoW, o lugar em jogo é, até Mists of Pandaria, uma representação do 

mundo ficcional de Azeroth e dos fragmentos do planeta destruído de Draenor. Por 

um lado, o lugar em jogo é o referente construído de documentos de game design. 

Por outro lado, ele é significante do universo constituído na narrativa transmídia 

Warcraft, que por sua vez, se inspira no imaginário ligado à Alta Fantasia ou 

Fantasia heroica, influenciado, sobretu`do, pelos livros de Tolkien e pelo jogo D&D.  

O lugar em jogo de WoW é ainda espaço de atuação, espaço da performance 

do jogador orquestrada pelas limitações dos ambientes virtuais e pelas regras do 

jogo. A experiência espacial em WoW se assemelha de certa forma à experiência do 

parque temático, como demonstra Aarseth (2008), na medida em que uma série de 

atividades lúdicas são encadeadas umas às outras de forma que um número 

massivo de jogadores possam desempenhá-las uns após os outros.  

A condução da ação do jogador pelo espaço se dá de modo mais ou menos 

coerente com a representação do universo ficcional da franquia Warcraft. Os 

espaços ficcionais de Azeroth e Draenor são encenados de modo a conduzir a ação 

do jogador. A subdivisão do espaço em unidades menores, com limites claros entre 

elas, é uma estratégia fundamental para a condução da ação do jogador em 

interface com a representação dos ambientes sócio-culturais dos mundos em 

questão.  

O espaço no mundo do jogo em WoW é dividido em primeira instância em 

continentes ou outras organizações espaciais de extensão equivalente. 

Considerando o jogo até a expansão Mists of Pandaria estes são: os continentes 

dos Reinos do Leste, de Kalimdor, de Northundria e de Pandaria, além do Geodomo 

(que se situa no núcleo do planeta Azeroth) e de Terralém (os fragmentos do mundo 

destruído de Draenor). Os continentes têm seu espaço dividido em Regiões com 

características próprias e com desafios adequados para personagens jogáveis de 

um intervalo determinado de níveis. As Regiões, a seu turno, são divididas em áreas 

menores que podem pertencer a uma facção ou outra, ou ainda constituir um 

território em disputa.  
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No jogo base, os únicos dois continentes aos quais o jogador tinha acesso 

eram Reinos do Leste e Kalimdor. O Continente dos Reinos do Leste é 

majoritariamente ocupado pela Aliança. A única raça da Horda que tem seu território 

nesse continente é a dos mortos-vivos. Já o continente de Kalimdor é ocupado 

principalmente pela Horda, mas os Elfos da Noite, ligados à Aliança, também 

ocupam este lado do mundo. De certa forma, a oposição desses dois continentes 

espacializa o conflito entre as duas facções. Eles são opostos complementares e 

lembram, na sua configuração, o símbolo do Yin e Yang. Os dois territórios opostos, 

como as duas partes do símbolo chinês, contêm uma parcela do seu oposto. Além 

disso, o movimento circular sugerido no símbolo pode ser visto na Voragem, 

acidente geográfico do mundo de Azeroth que gera um grande redemoinho no 

oceano entre as duas maiores porções geográficas desse mundo.  

Com a expansão Burning Cruzade o portal para Terralém foi reaberto e os 

jogadores puderam acessar os fragmentos do mundo de Draenor, de onde vieram 

os orcs e os Draeneis.  Os territórios de Terralém foram destinados aos níveis mais 

altos que o jogador podia atingir naquela expansão, no intervalo entre o 50 e 60. 

Esses territórios são em sua maior parte pertencentes a outros grupos que não a 

Horda e a Aliança e são, portanto, disputados por essas facções. Cada uma das 

facções tem apenas pequenos núcleos como acampamentos, cidades e fortificações 

construídas em Terralém. Além dos territórios disputados, há também os Santuários, 

nos quais membros das duas facções são aceitos, mas nos quais não é permitido 

combate. Como um continente destinado aos níveis mais altos do jogo, pelo menos 

num determinado momento, Terralém é um lugar cheio de estruturas espaciais 

destinadas às atividades para jogadores mais experientes como masmorras e raides 

de alto nível e espaços que permitem o confronto jxj ocasional. 

Assim como Terralém, Nortúndria, o Geodomo e Pandaria foram 

acrescentados ao jogo em pacotes de Expansão. Esses continentes possuem em 

geral características semelhantes no que diz respeito à grande parte de territórios 

disputados, com pequenas ocupações de cada facção, Santuários e áreas 

reservadas para masmorras de alto nível e atividades jxj. Nortúndria é o continente 

gelado do Lich Rei, ao norte do mapa de Azeroth, o qual ambas as facções 

invadiram a fim de conter a expansão dos domínios do Flagelo e acabaram tendo 

que unir forças a fim de vencer o oponente em comum. O Geodomo é o domínio 
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elemental de Azeroth que foi desestabilizado pelo Cataclismo provocado pelo 

aspecto dracônico enlouquecido autodenominado Asa da Morte. O principal objetivo 

nessa parte do mapa é reconstituir o equilíbrio das regiões profundas de Azeroth a 

fim de corrigir os estragos produzidos no mundo pelo cataclismo. 

Por fim, Pandaria é o continente perdido dos Pandarens, que permaneceu 

escondido por brumas mágicas criadas por um antigo imperador dessa raça. O 

Continente de Pandaria é encontrado durante o rompimento de um acordo de sessar 

fogo entre Horda e Aliança, após o grande Cataclismo, no qual as duas facções 

novamente se uniram para destruir um inimigo comum, o Asa da Morte. A 

descoberta de um novo território sobre o qual nenhuma das fações tem domínio, 

todavia, reacende a disputa entre as duas facções.  

O que ambos as facções desconheciam é que a terra de Pandaria escondia 

os Sha, personagens alegóricos que representam o ódio, a raiva, o desespero, o 

medo, violência, dúvida e o orgulho e que ganharam força com a chegada da Horda 

e da Aliança nesta terra. O Último Boss da raide de maior porte da expansão é 

Garrosh, o chefe guerreiro da Horda, que tomado pelo Sha do orgulho vira uma 

ameaça a todo o mundo, o que implica novamente na união das duas facções para 

enfrentá-lo. 

A partir da relação entre os acontecimentos de WoW e sua ligação com os 

continentes de Azeroth (e territórios de extensão equivalente), é possível notar que o 

conflito do jogo é completamente inscrito no espaço. Mesmo porque a origem do 

conflito é territorial desde os primeiros jogos da franquia. Horda e Aliança 

começaram a se enfrentar, já antes de WoW, no jogo Warcraft I, quando os orcs, por 

conta de um plano dos demônios, invadiram Azeroth. Mesmo depois que os orcs se 

livraram da referida influência demoníaca e foi fundada a nova Horda sob o 

comando de Thrall, os conflitos entre as duas facções continuaram existindo em 

torno dos seus territórios, de novos territórios a conquistar ou que estavam sendo 

conquistados por forças inimigas de ambas as facções.  

Em todo caso, por seu caráter icônico e indicial, os signos espaciais de WoW 

evocam os acontecimentos da narrativa em torno do encontro dos mundos de 

Azeroth e Draenor. É exatamente o que Jenkins (2004) chama de narrativas 

evocadas (Evoked Narratives), ou seja, um tipo específico de narrativa que através 
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de signos espaciais faz referência a eventos ocorridos em narrativas de outras 

mídias. A capacidade de evocar signos de outras mídias não é exclusividade dos 

videogames. Ubersfeld (2005) chama a atenção para esse tipo de procedimento no 

teatro quando fala da capacidade dos signos espaciais funcionarem como índice de 

alguma situação que tenha acontecido na peça ou fora dela. Entretanto, o que 

Jenkins (2004) chama de narrativas evocadas é um fenômeno específico dos 

videogames originado por conta da prioridade da experiência espacial sobre os 

aspectos narrativos do jogo em interface com o surgimento das narrativas 

transmídia.  

A ação do jogador em WoW é condicionada de modo coerente com o seu 

universo ficcional, a partir do ponto no espaço em que o personagem começa o jogo. 

A escolha da raça do personagem é que determina esse lugar de início, 

invariavelmente uma pequena vila onde surgem também todos os seus 

semelhantes. A vila onde surge o PNJ é um espaço concha dentro do mundo 

concha do jogo. É um espaço seguro, sem PNJ hostis ou qualquer outro perigo. 

Eventualmente um personagem de nível alto de uma facção oposta pode tentar 

perturbar a paz nas pequenas vilas de WoW, mas esse não é um acontecimento 

comum, mesmo porque tais Vilas geralmente estão em lugares de difícil acesso para 

um jogador de outra facção e são protegidas por PNJ capazes de matar um invasor. 

Além disso matar personagens de nível muito mais baixo não concede honra nem 

benefício algum ao jogador que o faz. 

Muito perto do ponto em que “nascem” os personagens jogáveis estão bem 

visíveis os primeiros personagens não jogáveis recrutadores de missões com a sua 

exclamação amarela sobre a cabeça sugerindo que o jogador tente uma interação. 

Aceitando a missão que tal recrutador propõe, o jogador recebe um determinado 

objetivo que deve ser realizado em um espaço circunscrito. As áreas em que cada 

missão deve ser realizada podem ser visualizadas no mapa com o auxílio de uma 

marca gráfica em azul e/ou o número referente à missão no registro de missões, 

como já foi explicado no Capítulo 2. Quanto mais o jogador se afasta da vila, mais se 

arrisca a encontrar monstros que ainda não está apto para enfrentar. Se seguir as 

missões que lhe são apresentadas numa certa ordem, mesmo que algumas delas 

sejam oferecidas simultaneamente e o jogador deva optar por qual fazer, o jogador 
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será conduzido aos espaços que lhe oferecerão um desafio na medida das 

habilidades e equipamentos de que o seu personagem dispõe.  

À medida em que realiza as missões que lhe vão sendo apresentadas, o 

jogador explora e reconhece o mundo a sua volta. A própria exploração do mundo 

lhe concede pontos de experiência, ainda que numa quantidade inferior a outras 

atividades. Essa pontuação, por menor que seja, estimula o jogador a buscar 

conhecer o espaço a sua volta. Conhecer regiões e continentes inteiros ao longo do 

jogo também dá ao jogador pontos de Conquista, como mais um estímulo para a 

exploração espacial. O mundo em torno da vila onde surge o jogador é, em um 

primeiro momento, desconhecido e vai se dando a conhecer a longo do jogo. O 

mapa de WoW torna esse processo evidente ao mostrar apenas detalhes dos 

espaços por onde cada personagem já percorreu.  

Ainda que não esteja todo desvendado, o mapa de WoW exibe em números 

os níveis para os quais cada região é adequada. A região onde estão situadas as 

vilas nas quais surgem os personagens jogáveis é sempre adequada a personagens 

com níveis entre 1 e 10.  

Geralmente as primeiras missões demandam o enfrentamento de 

personagens neutros do nível um ao 3 dentro da própria vila onde nascem os PJ e 

nos seus arredores. À medida em que se afasta da vila, a presença de personagens 

hostis e de nível variado se torna mais frequente. A Vila Norte, onde os personagens 

jogáveis humanos começam o jogo, já mencionada no Capítulo 5, evidencia através 

de signos espaciais a transição entre os conflitos do PJ contra PNJ neutros para o 

conflito contra PNJ hostis através da metáfora espacial da ponte junto a outros 

signos espaciais que diferenciam a atmosfera de cada lado do rio que deve ser 

atravessado.  

As missões em Vila Norte giram em torno da invasão dos orcs Rocha Negra. 

As primeiras missões têm como objetivo matar apenas personagens neutros, ou 

seja, aqueles que não atacam se não forem atacados, nesse caso, Worgs Rocha 

Negra, Espiões Rocha Negra e Goblins Assassinos contratados pelo referido clã de 

orcs. Todos esses inimigos estão nos arredores da Vila. Para enfrentar os Invasores 

Rocha Negra que são personagens hostis, o jogador precisa atravessar uma ponte 

que funciona como metáfora dessa transição para um novo tipo de conflito. Do outro 
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lado da ponte, há um incêndio provocado pelos invasores, as cores predominantes 

já não são mais o azul e o verde dos arredores de Vila Norte mas as cores quentes 

do incêndio e dos adereços dos orcs; a música também muda e colabora para criar 

uma atmosfera de perigo.  

Terminadas as missões do outro lado da ponte, o jogador retorna para Vila 

Norte a fim de comunicar o seu sucesso e é enviado para a Vila d’Ouro, para iniciar 

um processo semelhante. E assim o jogador segue no jogo, resolvendo missões em 

torno de uma vila, acampamento ou cidade aliada que tem problemas com criaturas 

nos seus arredores. Os personagens neutros ainda existem e por vezes precisam 

ser atacados, por exemplo, numa missão em que o jogador precise coletar o sangue 

ou uma parte de um animal incialmente dócil para fazer algum item necessário para 

si ou para um outro personagem, mas a maior parte dos conflitos agora é contra 

inimigos hostis. 

Outro aspecto espacial que direciona a ação do jogador é a presença de 

caminhos seguros em oposição a lugares mais hostis às margens da estrada. As 

estradas conduzem o jogador por um caminho mais seguro, no qual ele não 

encontrará perigos a enfrentar ou nos quais encontrará muito poucos. Às margens 

da estrada estão florestas, sertões, desertos, lagos, fazendas, vilas e cidades 

infestadas de bestas, monstros e outros personagens hostis.  

Os lugares hostis são, na maioria dos casos, onde acontece a ação principal 

do jogo, onde se realizam as missões. As estradas ligam um espaço de realização 

das missões ao outro e também ligam cidades, vilas e acampamentos seguros entre 

si e aos lugares hostis. O jogador pode evidentemente escolher não caminhar pela 

estrada, mas no mínimo isso implicará constantes conflitos com os personagens 

hostis do caminho, retardando o seu objetivo, ou mesmo levando-o ao encontro de 

inimigos que ele ainda não tem condições de enfrentar. Ainda que cada Região seja 

adequada para um certo intervalo de níveis do jogador, um encontro com um 

personagem não jogável hostil com 5 ou 6 níveis mais altos que o personagem 

jogável provavelmente será fatal. E no mais, há alguns personagens hostis mais 

poderosos espalhados em muitas áreas do jogo, os personagens raros ou de elite.  

Os meios de locomoção de que o jogador dispõe também restringem sua 

atuação no espaço. Entre os níveis 1 e 20 os jogadores, em geral, só podem 
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caminhar ou correr, com exceção dos xamãs e dos druidas, que por poderem se 

transformar em animais, antes do nível 20 podem assumir uma forma de viagem, 

como um lobo ou um felino que corre 40 porcento mais rápido que sua forma 

original.  

Na Vila ou acampamento para o qual o jogador é enviado depois da sua vila 

natal, se seguir as missões que lhe são oferecidas, o jogador pode pegar um 

transporte aéreo para a capital. A vila mais próxima da vila natal dos personagens, 

em geral, apresenta uma missão na qual o jogador deve pegar esse tipo de 

transporte aéreo. Trata-se de uma montaria voadora de aluguel (pode ser um grifo, 

hipogrifo, mantícora ou morcego, a depender da localização e da facção do jogador 

ou outras bestas específicas em territórios disputados ou santuários). Essa montaria 

voadora de aluguel tem caminhos predeterminados entre cidades, vilas e 

acampamentos de uma mesma facção ou de um território disputado que tenha ponto 

de vôo das duas facções. Este tipo de montaria voadora de aluguel só liga pontos de 

vôo de cidades ou acampamentos que o jogador já conheça, além da Capital mais 

próxima. Tal característica desse meio de transporte reforça o caminhar ou correr 

como principal meio de locomoção dos jogadores nos primeiros níveis. À medida 

que o jogador vai explorando o espaço por si e aumentando de nível, sua locomoção 

pelo espaço torna-se mais fácil.  

Ao atingir o nível 20 como já foi dito, o jogador passa a poder comprar uma 

montaria ou, no caso de algumas classes, como Paladino e Bruxo, invocar uma, ou 

ainda no caso dos Worgens, correr sobre as quatro patas da sua forma de lobo. As 

montarias terrestres atingem no nível 20, 60% a mais de velocidade em relação à 

corrida a pé. No nível 40 o jogador pode atingir com uma montaria terrestre o dobro 

da velocidade que atingiria correndo. No nível 60, o jogador obtém acesso ao 

treinamento para usar montarias aéreas que acrescenta 150% de velocidade ao 

deslocamento do jogador enquanto vôa e 60% enquanto se desloca no solo. Adiante 

o jogador poderá ser treinado para atingir aumentos de velocidade de 280% e até 

320% de sua velocidade enquanto voa. Entretanto, sobrevoar as áreas continentais 

acrescentadas a cada expansão exige licenças ou habilidades de voo especiais, 

como uma forma de restringir a ação do personagem ao solo, enquanto não atinge o 

nível máximo nas referidas áreas, a fim de que possa estar submetido à condução 

da ação produzida pelas restrições espaciais, que são mais efetivas no nível do solo, 
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já que as fronteiras delimitadas pelo relevo ou áreas infestadas de personagens 

inimigos e de missões a ser realizadas pouco teriam importância se o jogador 

pudesse facilmente sobrevoá-las. 

As capitais de cada facção também têm meios de transporte que permitem 

ligações entre si e com bases aliadas em territórios disputados. A Aliança usa 

principalmente navios, além do metrô entre Ventobravo (capital dos humanos) e 

Altaforja (capital dos anões). A Horda utiliza sobretudo dirigíveis, além de uma 

ligação através de uma orbe mágico entre a Cidade Baixa (capital dos mortos-vivos) 

e Luaprata (capital dos elfos de sangue). Esse tipo de transporte percorre distancias 

maiores, é o principal meio de ligação entre as áreas continentais em Azeroth e 

permite ao jogador fazer as missões de raças aliadas, conhecer outras regiões do 

jogo, ou se locomover para áreas de nível mais elevado quando isso é necessário. 

Além da organização espacial das missões em torno de Cidades, Vilas e 

acampamentos nas mais diversas regiões e continentes e às formas de 

deslocamento entre elas, também as masmorras condicionam a ação do jogador. As 

masmorras apresentam desafio do tipo porta-monstro-recompensa derivados dos 

desafios de mesmo tipo nos RPG de mesa e seus sucessores digitais. Para entrar 

numa masmorra, é necessário atravessar o seu portal, num dado lugar do ambiente 

ficcional de WoW, ou utilizar a ferramenta chamada Localizador de Masmorras, que 

já foi descrita no Capítulo 2 e que reúne grupos de personagens jogáveis tendo em 

conta suas funções.  

Serão analisadas em seguida, duas Raides, uma das mais simples, na qual o 

sistema porta-monstro-recompensa é bastante óbvio e outra na qual esse esquema 

se complexifica. Do ponto de vista espacial masmorras e raids podem ter vários 

graus de complexidade em termos de espaço. A diferença entre esses dois tipos de 

instâncias espaciais não é essa. Acontece que nas raids é exigido um número muito 

maior de jogadores em relação às masmorras, por conta dos desafios a serem 

enfrentados, os grupos de raide. Além disso os Bosses normalmente são mais 

poderosos e exigem maior organização por parte dos jogadores, pois possuem 

mecânicas específicas que exigem do grupo uma habilidade de coordenação muito 

maior, sendo necessário, por vezes estudar a raide e planejar conjuntamente a 

execução.  
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Para serem descritas nesse trabalho, foram escolhidas as radies, o Covil de 

Onyxia e a o Núcleo derretido. Ambas as instâncias foram concebidas para o jogo 

base e, posteriormente adequadas para grupo de jogadores de nível mais alto. Com 

o patch 5.1 da expansão Mists of Pandaria, o jogo agregou a possibilidade de entrar 

em raides antigas sem os grandes grupos que as caracterizavam. Para os jogadores 

com uma diferença razoável de níveis, em relação ao nível da mosmora ou raide é 

possível até vencer sozinho o desafio proposto por algumas delas. Para o caso da 

presente pesquisa, essa possiblidade oferecida pela Blizzard se mostrou bastante 

útil, na medida que o pesquisador pôde sozinho as duas raides citadas, cumprindo 

os desafios em um tempo menos acelerado do que o que normalmente é exigido 

pelos grupos e podendo fazer pausas para recortes de tela e anotações. 

O Covil de Onyxia fica no Pântano Vadeoso, território disputado no continente 

de Kalimdor, situado entre os Sertões Meridionais e a Ilha de Theramore. Essa 

região é adequada a jogadores de nível 35 a 40. No meio da região pantanosa, está 

a caverna onde habita Onyxia, dragonesa negra, filha do aspecto dracônico que se 

entitulou Asa da Morte. Ela está presente na narrativa de WoW desde o jogo base, 

quando houve suspeitas de que a dragonesa havia se infiltrado disfarçada em sua 

forma humana na cúpula da Aliança, aproveitando-se do desaparecimento do rei 

Varian Wrynn. Nos arredores do covil, há guardas draconianos de nível 40, 

adequados para o confronto com jogadores que vêm fazer progredir seu 

personagem na Região, mas o interior do covil, atualmente é preparado para um 

grupo de jogadores de nível 80.  

A estrutura do Covil de Onyxia é bastante simplificada em termos de porta-

monstro-recompensa. Depois de atravessar a entrada da caverna, o(s) jogador(es) 

deve(m) enfrentar guardas de nível 80 que estão no caminho até o refúgio da grande 

dragonesa. Tendo conseguido passar pelos guardas, o(s) jogador(es) encontrarão 

Onyxia em uma área circular, ao fundo da caverna. Como se trata de uma raide, 

Onyxia é um Boss com mecânicas mais elaboradas, ela não vai simplesmente 

atacar diretamente o jogador. A dragonesa, voa para longe do ataque, atira fogo do 

alto e atiça contra os jogadores dezenas de dragonetes. Esse tipo de mecânica 

exige uma certa organização por parte da equipe. É necessário que haja 

personagens em que a função de dano possa ser desempenhada a distância, como 

magos e bruxos, por exemplo. Também é necessário que o tanque esteja atento 
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para proteger os outros personagens da revoada de dragonetes e não apenas do 

Boss. Os personagens que tem como função o dano e a cura, já que têm 

normalmente menos resistência a ataques, também devem ficar atentos ao padrão 

da rajada de fogo que Onyxia lança quando está no ar, já que o tanque não vai 

poder direcionar para ele este tipo de ataque, desempenhado sobre uma vasta área 

e quando a dragonesa está fora do seu alcance.  

Quando o grupo de jogadores no nível da raide ou um jogador de nível mais 

alto finalmente mata Onyxia, no seu cadáver é possível coletar recompensas, que 

podem ser escolhidas ou sorteadas entre os jogadores a partir de uma função 

controlada pelo líder do grupo. O item “Cabeça de Onyxia” que pode ser saqueado 

do cadáver da dragonesa, abre uma missão cujo objetivo é levar a referida cabeça 

como prova do feito do PJ a um PNJ na principal captial da sua facção. Além da 

recompensa da missão iniciada pela “Cabeça de Onyxia”, podem ser encontradas 

no cadáver da dragonesa, equipamento poderosos para jogadores de nível 80 das 

diversas classes e, numa probabilidade bem baixa, o item draco onyxiano, que 

permite ao jogador invocar uma montaria aérea homônima, um draco negro 

semelhante à dragonesa morta. 

A outra raide que será analisada complexifica o modelo de conflito 

espacializado baseado em porta-monstro-recompensa. A raide Nucleo Derretido, se 

situa na Montanha Rocha Negra, na Região das Estepes Ardentes que faz fronteira 

com a Floresta de Elwynn. A montanha Rocha Negra apresenta um complexo de 

Dungeons que se cruzam e que servem de pré-requisito umas para as outras. O 

Núcleo Derretido é a raide na qual se pode encontrar o Senhor do Fogo Ragnaros. 

Para entrar nela é preciso cumprir uma missão que solicita que o jogador atravesse 

a masmorra Abismo da Rocha Negra para buscar o fragmento do núcleo derretido 

que servirá para um PNJ transportar o jogador para a entrada da raide que será 

analisada.  

A masmorra Abismo da Rocha Negra tem uma forma labiríntica e, sem 

nenhuma orientação, é bem difícil finalizá-la, até porque pegando o caminho errado 

é possível cair em outras masmorras que se cruzam no interior da montanha. O 

mapa é bastante útil, embora às vezes fique confuso por causa do referido 

cruzamento entre masmorras. Para facilitar a travessia, foi necessário recorrer a 
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conteúdos produzidos por outros jogadores de WoW que já fizeram esse percurso e 

deram indicações sobre o caminho, especialmente em um comentário da página 

referente ao Núcleo Derretido no site WoWhead90. O percurso está em detalhes nos 

apêndices da tese, na cópia de um dos posts do blog do jogador-pesquisador, 

escrito sem rigor acadêmico, de forma paralela à pesquisa.  

O Núcleo Derretido, diferente do covil de Onyxia, tem um mapa mais 

complexo e apresenta Bosses secundários, 9 para ser mais preciso. A presença dos 

nove bosses além do fato do espaço ser constituído em uma espiral descendente 

(Figura 29), ainda que estilizada, parece dialogar com a constituição do inferno 

descrito pela Divina Comédia de Dante Alighieri (1981), com seus nove círculos 

concêntricos que levam ao centro da terra, onde está o Demônio.  

 

Figura 29: Interior e mapa da raide Núcleo Derretido 

 

Fonte: recorte de tela efetuado pelo usuário. 

 

Há ainda outras referências ao imaginário do inferno como: cães de duas 

cabeças (inclusive um dos Bosses - Magmadar), que se assemelham ao mitológico 

cão infernal de três cabeças, Cérberos; um Boss chamado, Lucifron, numa 

referência óbvia à lúcifer; além de alguns diabretes. Essas referências evidenciam 

que através do seu caráter icônico e indicial, os elementos espaciais não evocam 

apenas o universo ficcional relacionado ao próprio jogo no contexto de uma narrativa 

transmídia, mas evocam também igualmente outros universos ficcionais, 

estabelecendo uma narrativa intertextual.  

90 http://www.wowhead.com/quest=7848 
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Para fazer aparecer o nono Boss, Senescal Executus, é preciso matar os oito 

primeiros. Senescal Executus é acompanhado por vários curadores que dificultam a 

tarefa de matá-lo. É necessário que se mate primeiro esses personagens que os 

acompanham para que ele não tenha como se recuperar dos danos tomados, para 

enfim, atacá-lo diretamente. O nono Boss do núcleo derretido, tem o poder de 

invocar Ragnaros, o senhor do fogo, e quando está à beira da morte, ele promete 

acordar o seu mestre se os personagens jogáveis pouparem sua vida. Chega-se 

enfim até Ragnaros (Figura 30), o Senhor do Fogo, principal oponente da Raid. 

 

 

Figura 30: Ragnaros, o senhor do fogo 

 
Fonte: Recorte de tela efetuado pelo usuário 

 

A organização espacial do Núcleo derretido é ainda baseada na lógica de 

porta-montro-recompensa. É preciso entrar no portal da raide para matar monstros e 

obter por isso as recompensas, entretanto esse esquema é complexificado pelo 

arranjo espacial, pela multiplicação dos Bosses e pelos procedimentos que devem 

ser seguidos para acessar o Senhor do Fogo, além, é claro, do labirinto que é 

preciso atravessar para chegar à porta da Raid.  

As diferenças entre o Covil da Onyxia e o Núcleo derretido evidenciam uma 

estratégia dramatúrgica referente ao espaço que é fundamental para a expansão de 

WoW. A utilização de poucos esquemas de organização espacial e um vasto 

número de variantes a partir deles.  O software cria uma imensa diversidade de 

situações a partir de dois esquemas fundamentais de espacialização da ação: uma 
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organização aliada circundada de ameaças e as instâncias baseadas no esquema 

porta-monstro-recompensa.  

 Os Cenários e os campos de Batalha não deixam de ser variações e 

combinações desses dois esquemas fundamentais. Os cenários se assemelham de 

maneira mais direta às masmorras por se tratarem de instâncias especialmente 

desenvolvidas para o combate entre personagens jogáveis contra personagens não 

jogáveis. Entretanto, eles podem ser realizados por apenas 3 jogadores que não 

necessariamente precisam se agrupar pelas suas funções. Além disso, os cenários 

não têm necessariamente bosses, mas agrupamentos de personagens elite. O 

cenário A Queda de Theramore foi o primeiro cenário do jogo, inserido no patch 

5.0.4 do pacote de expansão Mists of Pandaria.  

A ação no cenário A Queda de Theramore é organizada em cinco missões, no 

caso da horda, os jogadores devem: 1) armar explosivos em 6 barcos da Aliança; 

2)Informar ao especialista em explosivos que o grupo já executou a primeira tarefa; 

3) Matar um personagem elite 4) Sabotar os tanques de guerra estacionados e 

destruir o que entre eles está em atividade; 5) Matar uma guarda de elite que detém 

a chave necessária para libertar o elfo sangrento que a Aliança fez de refém, este 

elfo poderá, enfim, abrir um portal para Orgrimmar para que os personagens da 

Horda fujam antes que uma imensa bomba de mana seja lançada sobre Theramore.  

Neste cenário, os jogadores podem participar de um dos eventos mais 

importantes da narrativa recente de WoW, a destruição da cidade Theramore, da 

Aliança, governada por Jaina Proudmore, comandada pelo então chefe guerreiro da 

Horda, Garrosh Grito Infernal. Esse evento é definitivo para duas maiores dimensões 

da narrativa abordadas no Capítulo 5, a narrativa seriada do jogo e a narrativa 

transmídia da franquia.  

Ao destruir Theramore utilizando uma bomba de mana, alimentada por um 

poderoso artefato dracônico, com um resultado que se assemelhou a de uma bomba 

atômica, Garrosh atraiu para si a ira de Jaina, que até então costumava ter uma 

postura diplomática em relação à Horda e também criou entre os líderes da própria 

Horda uma insatisfação em relação aos seus métodos antiéticos de conduzir a 

Guerra. O desconforto em relação a Garrosh, intensificado pelo episódio da Queda 

de Theramore, foi crescendo, até que ele na sua busca descontrolada de poder 
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acabou tomado pelo Sha do orgulho em Pandária e tornou-se alvo das duas 

facções.  

Vencido na batalha, mas não morto, Garrosh descobriu uma forma de voltar 

no passado, antes da destruição de Draenor, impediu que seu pai morresse na 

batalha contra um demônio e junto com ele e outros líderes dos clãs dos orcs do seu 

planeta original, forjou a Horda de Ferro, que se apresenta no pacote de expansão 

Warlords of Draenor, lançado em novembro de 2014, como o inimigo em comum da 

Horda e da Aliança. 

Nas arenas, outros personagens jogáveis tomam lugar do monstro no 

esquema porta-monstro-recompensa. Isso transforma completamente a forma de se 

relacionar com este esquema. Afinal, ambos os lados são formados por jogadores 

que estão tentando vencer e tem objetivo em comum a ser disputado. Nas arenas o 

esquema se apresenta de forma mais simples: um grupo entra em uma instância 

para combater outro grupo de número de igual de oponentes e sai vencedor aquele 

grupo que conseguir matar todos os componentes do grupo oponente. O grupo 

vencedor é recompensado com pontos de dominação. 

Os campos de batalha, são instâncias jxj mais complexas. O objeto de disputa 

pode ser o controle sobre fontes de recursos em uma determinada área, como 

minas, fazendas, forjas, etc., um objeto simbólico tal como uma bandeira do inimigo 

a ser roubada ou ainda a destruição da(s) base(s) inimiga(s). Em qualquer das 

possibilidades o conflito é claramente espacializado, ele é sempre a disputa por 

elementos de um território e está polarizado a partir de bases das duas facções. Há 

portanto uma combinação dos dois esquemas fundamentais de esquema no jogo: 

Os jogadores lutam contra a ameaça que põe em risco sua base, enquanto tenta 

invadir a base do grupo inimigo. 

O presente capítulo verificou através da análise que o conflito dramático de 

WoW está claramente inscrito no seu lugar em jogo. Visto que a disputa territorial 

ocupa um papel fundamental no software analisado, o surgimento de novos 

continentes (ou áreas de extensão equivalente) é uma das mais importantes 

estratégias de expansão da dramaturgia de WoW. A cada expansão, com o 

surgimento desses novos espaços virtuais restringe-se novamente os meios de 

transporte nas áreas a serem exploradas, tendo em conta que as restrições 
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espaciais são fundamentais para a condução da ação do jogador.  

A análise do lugar em jogo de WoW também identificou dois esquemas de 

composição do espaço que dão suporte à sua dramaturgia da expansão. O primeiro 

deles é um tipo de organização espacial que toma como centro uma vila, um 

acampamento, uma cidade, ou outra unidade espacial que tenha como função 

principal a habitação ou o repouso de personagens e a põe em conflito com o seu 

entorno. Essas unidades são, em geral, os lugares no ambiente virtual do jogo, nos 

quais os jogadores têm acesso às missões. As missões, por sua vez, dirigem a ação 

do jogador de cada um desses centros para fora, ou seja, numa orientação 

centrífuga, que leva ao jogador a encontrar outro(s) centros de habitação que 

necessitam do seu auxílio. 

 O segundo esquema de organização espacial do jogo é aquele baseado em 

porta-mostro-recompensa, derivado dos RPG de mesa. Esse é o esquema que 

orienta as masmorras, raides e cenários, e numa versão que substitui a figura do 

monstro por outra equipe de jogadores, as arenas. Os campos de batalha, por fim, 

mesclam os dois esquemas já os grupos de jogadores que entram nesse tipo de 

instância devem tentar invadir o espaço do outro, mas também proteger o seu 

próprio. Enfim, a repetição desses esquemas fundamentais de organização espacial, 

suas variações e combinações, aparecem como estratégia estruturante da 

dramaturgia da expansão de World o Warcraft. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa partiu do problema constituído pelo fato de que os 

modelos dramatúrgicos dos videogames ainda não estão suficientemente 

mapeados. Até mesmo um jogo como WoW, online por 10 anos nos quais cerca de 

100 milhões de jogadores criaram contas de jogo e que já foi objeto de numerosas 

pesquisas acadêmicas, carecia ainda de uma análise da sua construção 

dramatúrgica. 

A presente tese foi escrita com o objetivo geral de analisar e sistematizar os 

aspectos estruturais da dramaturgia de WoW, limitando-se à versão em que o jogo 

se encontrava a partir do pacote de expansão Mists of Pandaria (2012-2014). Para 

tanto, foi necessário cumprir 3 objetivos específcos: 1) analisar as teorias a respeito 

do jogo que melhor permitem compreender WoW e sobretudo o seu aspecto 

dramatúrgico. 2) analisar World of Warcraft enquanto mundo virtual 3) Identificar e 

sistematizar procedimentos dramatúrgicos utilizados em World of Warcraft em 

interface com as mecânicas de jogo que definem sua estrutura dramatúrgica a partir 

da composição de uma ação dramática, de personagens jogáveis e não jogáveis e 

de sua constituição espacial. 

Estes objetivos foram propostos como forma de confrontar o problema da falta 

de mapeamento dramatúrgico de um jogo da importância de World of Warcraft, que 

se mantém online, até o presente, por 10 anos em franco processo de expansão. De 

modo que o presente trabalho se pergunta qual o papel da dramaturgia nesse 

processo.  

Como possível resposta a essa pergunta, a hipótese formulada neste trabalho 

é a de que a superação dos próprios limites, em um movimento contínuo e cíclico de 

expansão, está no eixo da criação dramatúrgica de World of Warcraft. A dramaturgia 

se apresenta, portanto, como um elemento fundamental que dá suporte ao processo 

de crescimento do jogo. A este tipo de dramaturgia, que não é uma exclusividade do 

jogo estudado, a presente tese a nomeia Dramaturgia da Expansão pretendendo se 

referir às formas dramatúrgicas que se estruturam de modo a expandir o espaço e o 

tempo ficcionais, ampliar o número e a extensão das suas ações dramáticas, além 

incorporar novos personagens a fim de criar novas experiências narrativas e de jogo 

Tese versão para entrega.pdf   245 28/05/2015   14:44:24



(este último aspecto, referindo-se ao universo dos jogos digitais ou analógicos, mas 

não limitando essa forma de dramaturgia a estes). 

Para atingir o primeiro dos objetivos específicos, a presente tese fez uma 

revisão da literatura científica especializada nos jogos e verificou seu alinhamento 

com as abordagens mais contemporâneas a respeito da ideia de jogo, isto é aquelas 

que levam em conta na sua definição a experiência lúdica. Isso permitiu ao presente 

trabalho distinguir três formas possíveis de abordar a dramaturgia de um jogo, 

colocando em primeiro plano o material de jogo, a sua estrutura ou a atitude lúdica 

(ou mais especificamente a apropriação do material e da estrutura do jogo pelo 

jogador). Entre essas três possibilidades, o trabalho adotou aquela que põe WoW, 

enquanto material de jogo, em destaque, sem desconsiderar as outras dimensões, 

sem as quais o objeto deixa de ser um jogo. Essa mesma abordagem teórica 

adotada foi o que permitiu este trabalho identificar que WoW, embora se apresente 

enquanto um material que convida a jogar, permite, além das atividades lúdicas, 

atividades não necessariamente lúdicas, de modo que as teorias do jogo são 

insuficientes para compreender seu funcionamento.  

Para compreender melhor WoW, atingindo o segundo dos seus objetivos 

específicos, este trabalho recorreu, portanto, às teorias dos mundos virtuais, às 

teorias do imaginário e às teorias dos gêneros literários. Primeiramente, a presente 

tese verificou as características fundamentais de um mundo virtual, postuladas por 

outros autores em WoW: o mundo virtual existe independentemente de sua 

atualização no dispositivo de um jogador em particular: ele é portanto persistente. O 

mundo virtual tem suas próprias leis físicas; o mundo virtual permite a interação do 

usuário com o próprio mundo e entre usuários; o mundo virtual permite um certo 

senso de habitação; o mundo virtual permite a performance do usuário no seu 

espaço; e, por fim, o mundo virtual permite o desenvolvimento de acontecimentos  

retrospectivamente narráveis em comunidade. E, agregando mais uma 

particularidade aos mundos virtuais esse trabalho identificou que, antes de serem 

retrospectivamente narráveis, os acontecimentos do mundo virtual são em si 

narrativas dramáticas. Este trabalho, então, verificou que o caráter dramático de 

WoW (nos sentidos que as teorias do imaginário e as teorias dos gêneros literários 

atribuem ao termo) é fundamental para a constante expansão do jogo. 
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Neste ponto, a hipótese formulada já ganhava força através das formulações 

teóricas feitas até então, ou seja, através da ideia de que o caráter dramático de 

WoW estava ligado à sua expansão. Restava ainda, através da concretização do 

terceiro objetivo específico desta pesquisa verificar o modo que a expansão se 

constituía através dos aspectos estruturais da dramaturgia do jogo estudado, ou 

seja, da ação dramática, da composição dos personagens e da sua constituição 

espacial.   

Através da análise da ação dramática no jogo, foi possível verificar que ela se 

constitui em diálogo com 4 dimensões narrativas. A primeira dimensão é constituída 

pela performance do jogador a partir de um universo ficcional dado e de um conjunto 

de atividades possíveis de serem realizadas que são oferecidas pelo software. A 

segunda dimensão, mais estruturada, é composta a partir das missões propostas 

pelo jogo, orientando a ação do jogador a partir de objetivos específicos. A terceira 

dimensão é a narrativa serializada do jogo que progride com os pacotes de 

expansão e patches adicionados no jogo, o jogador pode participar dos eventos 

narrativos dessa dimensão, sem contudo poder definir os seus resultados. Por fim, a 

quarta e mais ampla dimensão da narrativa do jogo é a que se constitui enquanto 

transmídia: o jogo evoca acontecimentos narrativos de outros produtos da franquia, 

permitindo que o jogador tenha desses eventos um novo ponto de vista.  

As duas primeiras dimensões da narrativa de WoW permitem que o jogador 

exerça maior influência sobre os resultados do jogo, através de um grau maior de 

interatividade e jogabilidade, características fundamentais para o desenvolvimento 

de atividades lúdicas. Enquanto isso, as duas últimas dimensões da narrativa 

permitem um maior controle do progresso da ação dramática em WoW por parte da 

equipe de desenvolvimento. Como uma das conclusões, portanto, é possível afirmar 

que o equilíbrio entre esses dois pares de dimensões narrativas na ação dramática 

do jogo se apresenta como uma estratégia fundamental para o processo contínuo de 

expansão em World of Warcraft. 

Na análise da composição dos personagens de WoW, os personagens foram 

compreendidos como pontos de convergência de sistemas de significação. A partir 

dessa concepção foi possível verificar em WoW que os personagens são compostos 

por tipos fundamentais sobre os quais são sobrepostos retalhos de significação. 

Enquanto nos personagens jogáveis, o sofware permite aos jogadores escolherem 
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parte dos signos que os compõem e os individualizam, nos personagens não 

jogáveis esses signos são sobrepostos de forma estratégica para criar numerosas 

variações sobre um mesmo modelo. Estas estratrégias de composição dramatúrgica 

possibilitam, portanto, uma imensa proliferação de personagens, o que é 

imprescindível, para o que este trabalho chama de dramaturgia da expansão. 

O espaço em WoW se constitui por modelos fundamentais de organização 

espacial que se complexificam e combinam-se entre si a fim de criar uma grande 

variedade de lugares que mantenham as regras do jogo. O conflito de WoW é 

inscrito espacialmente basicamente em duas formas:   um acampamento, cidade ou 

vila, circundado de perigos; e, uma estrutura espacial baseada em porta-monstro-

recompensa, esquema derivado dos RPG de mesa e que podem ser vistos em todas 

as instâncias do jogo. Por outro lado, as limitações impostas pelas características 

geográficas do mundo virtual, assim como os meios de transporte do jogador nesse 

espaço, são fundamentais para a limitação e condução da ação do jogador.  

Ambas as estratégias, a condução da ação através de restrições espaciais e 

as variações de dois modelos fundamentais de organização espacial, criam 

condições para a expansão do jogo. Afinal, não é à toa que a cada pacote de 

expansão, surge uma nova área do jogo, na qual o jogador, por motivos justificados 

narrativamente, não pode usar o recurso das montarias voadoras, pois elas 

eliminam grande parte das restrições espaciais que conduzem a ação. E, se não 

fosse a organização do espaço nos modelos fundamentais identificados, o jogo 

provavelmente se descaracterizaria com sua contínua expansão. 

Enfim, através da análise dramatúrgica de WoW, o presente trabalho verifica 

que a ação, o espaço e os personagens do mundo virtual constituído pelo referido 

software se organizam numa espécie de colcha de retalhos que demanda a 

participação do jogador-leitor-espectador na ativação e organização, enfim na 

costura dos seus elementos.  

Essa estrutura contém, entretanto, elementos exclusivamente controlados 

pela equipe de desenvolvimento e progride na tensão que tem como polos a 

coerência de um mundo estabelecido e a liberdade do usuário de agir nesse mundo 

e organizar as informações sobre ele a partir da sua trajetória de leitor-jogador-

espectador. Essa tensão entre as proposições dos desenvolvedores e as ações dos 

usuários, entre a estrutura e a liberdade de ação, entre play e game, pode ser 
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também expressa nos termos das teorias dos gêneros literários em interface com 

teoria do imaginário. Ou seja, WoW apresenta um movimento alternado de imersão 

noturna e lírica e distanciamento diurno e épico na composição de um universo 

crepuscular, dramático, cíclico e progressista. O que confirma o papel fundamental 

da dramaturgia de WoW no seu processo contínuo de expansão. 

A presente tese pretendeu analisar as questões em torno da hipótese 

levantada. Evidentemente, ela não esgota a discussão sobre a dramaturgia em 

WoW e nem mesmo pode pretender dar conta de verificar todos os procedimentos 

que permitem a expansão contínua desse jogo. Afinal, o objeto da pesquisa tem 

proporções enciclopédicas e está em processo de crescimento desde que foi 

lançado, em 2004, há 10 anos. 

O presente trabalho pretende contribuir sobretudo com os campos da 

dramaturgia e do game design. A partir da identificação e análise de procedimentos 

e estratégias dramatúrgicas de WoW e estabelecendo as bases de uma dramaturgia 

da expansão, a presente tese pretende colaborar com um processo de mapeamento 

teórico das possibilidades dramatúrgicas nos videogames que ainda carece de um 

grande esforço por parte de pesquisadores das duas áreas para se consolidar. Tal 

mapeamento serve tanto aos teóricos que visam compreender o fenômeno 

videolúdico, quanto aos profissionais da dramaturgia e do game design que 

pretendam utilizar conhecimentos advindos da análise de outros jogos para criar os 

seus próprios.  

Os procedimentos e estratégias dramatúrgicas estudados em WoW podem 

ser aplicados e reelaborados na prática dramatúrgica e do game design, servindo 

como estímulo para a criação não só de outros jogos, mas também de outros 

produtos culturais.  

A ideia de uma dramaturgia da expansão não se restringe aos videogames. 

Os procedimentos aqui identificados podem ser aplicados a diversos meios, de 

formas distintas, e abre margens para pesquisas posteriores sobre a reelaboração 

dos mesmos no domínio do teatro, o que se apresenta como uma perspectiva para 

trabalhos futuros do autor desta tese.  

Enfim, o presente trabalho não pretende esgotar a discussão da dramaturgia 

em WoW, mas abrir novas frentes de pesquisa nesse campo, seja nas Artes 
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Cênicas, seja nos Game Studies, seja em outras disciplinas que possam utilizar as 

análise dessa tese para problematizar questões comunicacionais, filosóficas ou 

sociais que se estabelecem a partir da identificação de certos procedimentos 

dramatúrgicos.  
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APÊNDICE A – DIÁRIO DE JOGO – PANDAREN – PRIMEIRA TENTATIVA DE 
COLETA DE DADOS DO JOGO 

 
Narração: eu sou um membro da raça pandaren e fruto da ilha errante, muitos dos 
meus irmãos escolheram uma vida pacífica, mas eu tenho no sangue a aventura, eu 
sou um dos mais promissores estudantes do monastério do professor Shang e 
posso ser importante para salvar o mundo, num contexto em que a ilha errante se 
deslocava pelo mundo e começou a esfriar, mas primeiro eu tenho que acabar meu 
treinamento. 
 
Frases do professor Shang ao ser abordado: "Esqueça ofensas, jamais esqueça 
gentilezas", "Nossas maiores provações ainda nos aguardam" 
 
Primeira missão, saquear o cajado do discipulo e se apresentar ao professor. 
 
Na segunda missão devemos destruir 5 bonecos de treinamento, o que ensina um 
novo modo de se relacionar com as armas. Atacando o objeto, o monge usa as 
mãos, só com uma skill específica ele dá um golpe com armas. Troca as 
munhequeiras do aprendiz, pelos braceletes do iniciado 
 
Na segunda Missão, 6 discipulos devem ser derrotados. Eles respondem à derrota 
com frases do tipo " EU agradeço por me lembrar que preciso treinar mais 
diligentemente" recompensa: cinto do iniciado 
 
Terceira missão - tome a chama da mão do mestre e leve-a até o alto do templo 
para queimar o pergaminho que lá se encontra. Aqui vale observar a transformação 
da limitação do jogo para tornar desafiante essa ação em parte da narrativa. Quando 
o jogador simplesmente clica sobre a chama ele a toma, ao que o mestre responde: 
"na primeira tentativa..."   
 
Em seguida devo desafiar um aluno mais antigo e vencer, no meio do caminho um 
outro aprendiz faz referência ao meu próximo desafio, o que cria um mundo mais 
consolidado.   
 
Vencido o aluno mais antigo, o mestre me enviou a uma missão externa, procurar o 
espírito do fogo, para isso, devia pedir ajuda a uma discípula mais antiga, Aysa. 
Encontrei-a treinando e não pude interromper, mas ao lado havia um mercador que 
precisava de ajuda. Recuperar suas mercadorias roubadas e resgatar o condutor de 
seu veículo. Ter cumprido essa missão me garantiu a atenção de Aysa, que 
considerou a minha ajuda ao mercador como um teste, que me aprovou como digno 
para a seguir numa próxima, pretegê-la enquanto medita a fim de encontrar o 
espírito do fogo.  
 
Aysa é uma discipula tunshui, segue a prática da meditação  
 
Depois o mestre recomendou que eu encontrasse outro de seus discipulos, este 
elogiando bravura e coragem, mandou que eu o ajudasse a proteger a entrada da 
cidade que estava sendo atacada por simios.  Isso foi um teste para que eu 
passasse às missões centrais do treinamento.   
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Ji pata de fogo recomendou que eu pegasse algumas raizes estranhamente secas e 
super inflamáveis e invocasse um elemental do ar e o vencesse para que eu 
pudesse coletar sua brisa. Entreguei esse material ao mestre Shang  , que disse que 
eu já estava pronto para reacender o espírito do fogo e devia procurar o mestre Li 
Fei. 
 
O mestre Li Fei, pediu que eu acendesse os três braseiros do santuário da luz 
interior, para em seguida dizer que eu devia desafiá-lo num combate, com as 
chamas iluminando o meu potencial para ver se minha alma decidida era realmente 
digna de passar. Tendo vencido o desafio, me indicou que eu entrasse para ver o 
espíro do fogo, ofertasse a ele a brisa e as raizes secas para agradá-lo. Estando o 
espírito a vontade comigo, eu devia levá-lo até o tempo das cinco auroras para que 
lá ele voltasse. 
 
Agora é necessário trazer de volta os outros espíritos, o da terra, o da água e o do 
ar.  Aysa foi encaminhada para trazer de volta o da agua e Ji, o da terra. Eu devo 
ajudá-los pois ambos são aferrados aos próprios ideais opostos e eu represento o 
equilibrio entre eles.  
 
No caminho para os lagos cantantes, onde eu deveria encontrar, Asya, encontrei 
JoJo testa de ferro, que me pediu que coletasse algumas toras de junco, sem 
perguntar para que. Decidi, entretanto, que procurar saber primeiro o que Asya me 
pediria antes de cumprir a missão de Jojo.  Para chegar até Asya, tive que 
atravessar um pequeno lago. Logo que entrei na água me vi transformado num 
Gambá, Asya me explicou que alguns lagos da ilha, onde tinham morrido muitos 
animais, tinham se tornado imbuídos de suas almas e quem se molhasse nelas 
tomaria a sua forma. Disse-me também que lá havia muitos lagos amaldiçoados 
como estes, uns mais perigosos outros nem tanto. Asya me encaminhou em seguida 
para o treinamento. Eu deveria me equilibrar sobre toras verticais e saltar entre elas 
até tocar o sino do treinamento91. Asya me alertou que se eu caisse, a maldição do 
lago dificultaria minha subida, disse que eu tomasse cuidado com os grous, mas eu 
não entendi o porquê. Atravessei sem problemas o treinamento, exceto por tê-lo 
começado no lago errado. Depois que identifiquei que aqulele lago não tinha sino 
algum fui para o lugar certo. Enquanto estava atravessando o lago, vi os grous na 
água abaixo de mim e não quis descubrir porque devia temê-los, mas vi também que 
nesse lago havia as toras de junco que o Jojo tinha me pedido e depois que toquei o 
sino resolvi ir até a água coletar as toras. Quando entrei na água fui transformado 
em sapo e os grous que me viam tentavam me devorar, saí ileso, embora tendo sido 
bicado algumas vezes. Voltei a Jojo primeiro, antes de ir até a Asya. Jogo pegou os 
juncos e me deu uma demonstração de sua força. Quebrou todos com um golpe. E 
me disse que ter falado antes sobre seu poder não serviria de nada. Ele então 
pegou a estrada a sua frente e seguiu. Asya, quando soube que eu havia terminado 
o treinamento, me encaminhou para o próximo. Eu deveria agora lutar com algum 
outro discípulo sobre as hastes verticais que havia num lago próximo.  Como sempre 

91 Referência ao anime japonês Ramma ½ no qual ao treinar em lagos amaldiçoados pai e filho 
molham-se nas suas águas. A maldição dos lagos transforma temporariamente quem se molhou nas 
suas águas em algum animal ou pessoa que tenha morrido afogado ali. Depois de cair cada um em 
um dos lagos, a cada vez que se molha o pai se transforma num panda e o filho se transforma 
numa garota. 
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venci, devo realmente ser um aluno promissor. Foi um tanto divertido derrubar os 
outros alunos e vê-los se transformando em sapos ao tocar a água do lado. Aysa 
elogiou meu desempenho e progresso.  
 
Enfim vou voltar a procurar o espírito da água. Aysa me enviou para procurar o velho 
Liang, um pandaren, amigo do espirito, que já não treina mais nos lagos. 
 
O velho Liang me contou a história da sua amizade com Shu, o espírito da água, os 
espíritos não envelhecem, mas os pandarem sim, então Liang já não tem mais 
forças para brincar com seu velho amigo. Ele me disse que Shu não é difícil de 
agradar e que costumava levar para ele uma pérola do sol como presente. O velho 
Liang esqueceu de me contar, entretanto, que a pérola era protegida por Feng-She, 
uma espécie de serpente, eu acho. Entrei no lago e um animal me atacou, ignorei o 
inimigo e me aproximei da pérola, Feng-She me atacou. Quando vi que teria que 
lutar com os dois ao mesmo tempo, usei o golpe da palma tremula no primeiro 
adversário para imobiliza-lo por 4 segundos. E continuei lutando com Feng-She, mas 
quando o animal que estava atrás de mim despertou, não tive como vencer os dois 
ao mesmo tempo. Morri pela primeira vez. E nem sei o que me matou. Surgi a beira 
do cemitério como um espírito, lá havia um anjo que podia me ressuscitar, mas 
preferi reencontrar o meu corpo no lago. Quando voltei a vida alguém tinha matado 
Feng-She, talvez eu mesmo com um último golpe desferido antes da minha própria 
morte. Do outro animal não vi nem sombra e não tive como saber do que se tratava. 
Assim, foi fácil pegar a pérola para Shu. O velho Liang também tinha me pedido, 
para reduzir a população do único animal feroz que havia naquela redondeza, as 
pinça-d'água, ele me encheu de precauções, mas com essa missão não tive nenhum 
problema. 
 
Logo depois de fazer as anotações acima, atravessei o lago, e o animal aquático me 
atacou de novo, era um raio farpado.  
 
O velho Liang, me contou que Shu estava deprimido num lago ao norte e sugeriu 
que eu o chamasse para brincar. Fui até o lago da reflexão procurá-lo. Fiquei 
surpreso quando me vi caminhando sobre as águas, parecia que eu havia recebido 
alguma benção. Usei a pérola para atrair a atenção de Shu, ele gostou do presente 
e quis brincar comigo. Nos divertimos bastante, ele produzia jorros de água e me 
arremessava para cima, enquanto ria como uma criança. Aysa e o velho Liang 
assistiram tudo da beira do lago. Depois de brincar Shu me acompanhou. Aysa 
indicou que eu procurasse Ji Pata de Fogo para ajudá-lo a encontrar Wugou, o 
espírito da terra. Ji já tinha achado o espírito, mas Wugou estava dormindo e não 
tinha acordado nem com todos os murros e chutes que o Ji disse já ter dado nele. 
Ele me pediu para começar a resolver um outro problema enquanto ele tentava 
descobrir um meio de acordar o montinho de pedra com cara de boi. Havia uns tais 
vermingues infestando aquelas terras, eu devia achar essas tais criaturas e matá-las 
para cotner a praga. Um capataz da fazenda que viu que eu iria na direção dos 
vermingues e me pediu que tentasse recuperar parte do que eles haviam roubado. 
As tais criaturas pareciam  com coelhos, mas eram mal encarados e nojentos. Ao 
serem atacados defendiam exalando seu mal hálito terrível. Quando retornei a Ji, ele 
tinha encontrado a mais óbvia das soluções, acertar um grande gongo ao lado do 
espírito, eu havia pensado nisso, mas ele não me deu nenhuma chance de falar. Ele 
me pediu que pegasse uma marreta para acertar o gongo. Reencontrei Jojo testa de 
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ferro e ele queria dar mais uma demonstração do poder da sua cabeça. Pediu que 
eu catasse umas tabuas para ele quebrar com a testa perto de onde eu já estava 
indo. Peguei a marreta e as tabuas. Jojo quebrou as tabuas, mas a história do gongo 
não funcionou. Então Ji teve outra ideia, pedir a shu que jogasse um pouco dágua 
naquela cara seca de wugou. Isso deu certo. E ele  ainda acordou de bom humor. 
Eu acordaria puto. Na verdade ele só acordou no plano das palavras, pq olhando 
para ele, ainda o via dormir. Acho que a realidade bugou. Quando me 
afastei,  entretanto, ele me acompanhou. E a realidade bugou de novo e Wugou 
virou dois. Depois virou um, depois virou dois. Ou será que a habilidade de 
multiplicação de si mesmo é inerente ao espírito da terra. 
 
Cheguei até o mestre Shang Xi e ele ficou orgulhoso por eu ter levado os dois 
espíritos para o templo. Faltava o último elemento, o espírito do ar. O mestre me 
levou até o alto do templo para que eu encontrasse novamente o Ji. O Ji iria me 
levar até o espírito do ar. No caminho entretanto, um pandaren muito simpático me 
convidou a escutar uma andarilha das lendas que começaria a contar a história do 
continente. Ela estava numa sala com mais um andarilho das lendas e algumas 
crianças. Enquanto o andarilho Ruolin cantava em uma língua antiga que nenhum 
de nós podia compreender, a andarilha Amai, contou-nos na língua corrente a 
mesma história da canção. A história do primeiro explorador pandaren, que saiu 
para conhecer o mundo sobre as costas de uma tartaruga.  Ele se chamava Liu 
Liang e a tartaruga Shen-zi Su. Ao longo dos anos a tartaruga cresceu tanto que 
passou a ser conhecida como a ilha errante e é onde todos moramos hoje. Liu 
Liang, continuou explorando o mundo e reencontrava seu amigo Shen-zi Su de cinco 
em cinco anos, no nascedouro das tartarugas marinhas. O explorador pandaren um 
dia cansou-se de explorar a terra e foi até o bosque dos cajados descansar, levando 
a sua sombrinha de bambu. Lá ele se uniu a terra e sua sombrinha brotou e se 
transformou numa árvore junto com os cajados dos anciãos antigos que já eram a 
essa altura, árvores também. Como a aula demorou, acabei percorrendo o caminho 
sozinho. Não me desviei da estrada, pois notei que próximo a ela havia muitos 
hozens e eles provavelmente me atacaria se eu me aproximasse. Não que eu não 
pudesse vencê-los, mas eu não devia perder tempo com isso. Encontrei o Ji Pata de 
Fogo já na Vila da Brisa da manhã. Ele observava a prática da Aysa, achei que ele 
observava demais e que nos seus comentários havia muito encantamento pelos 
resultados da prática diligente no corpo da colega. Mas precisávamos cuidar de 
assuntos mais urgentes. Então Ji pediu que eu tomasse alguns dos nossos 
pergaminhos da sabedoria, escritos pelo ancião Shaopai,  que havia sido roubados 
pelos hozens. Eu devia queimar todos os pergaminhos que já haviam sido 
profanados. Acabei encontrando o ancião Shaopai que me pediu que recuperasse 
também os seus pincéis que os hozens estavam usando para escrever as suas 
próprias sabedorias, se é que se pode chamar assim, por cima das 
nossas.Novamente encontrei o Jojo no caminho e, achando que eu ainda tinha 
alguma dúvida sobre o poder da sua mente, ele pediu que dessa vez eu trouxesse 
pedras para ele quebrar com a cabeça.  
 
Os Hozens estavam causando tanto problema que Ji Pata de fogo achou que era 
necessário cuidar deles ao modo Huozin, sem muita meditação, nem paciência. 
Alertou-me que os Huozin não eram exatamente adeptos da violência, mas usavam 
dela quando era necessário, pediu-me que matasse 20 hozens e mais o chefe deles. 
Ji estava preocupado ainda com o roubo de fogos de artifício pelos macacos, pediu 
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que eu tentasse recuperar os fogos roubados antes que eles se tornassem motivo 
de novos problemas. O Ji me acompanhou na invasão à terra dos hozen, foi bom 
porque eu não tinha como combatê-los sozinhos quando eles estavam agrupados. 
Os fogos realmete já haviam se tornado um problema. Os hozens os estavam 
usando como armas. Usaram alguns para em acertar. Achamos também uma 
estátua de jade que parecia um pouco deslocada no meio daquele acampamento 
tosco, como era dura demais, levamos-a para o jojo e finalmente encontramos algo 
que ele não podia quebrar. Depois de todas as missões cumpridas Ji pata de fogo, 
disse-me para falar com Aysa para ver se as meditações dela já tinha a ajudado a 
encontrar o espírito do ar. Não sem me atrapalhar um pouco e cair na água cheguei 
até Aysa, ela descobriu que Dafeng, o espírito do ar, tinha fugido dos céus com 
medo de Zao-Rhen, a serpente de ônix, e eu devia encontá-lo na câmara dos 
sussuros, junto com Ji e Aysa. Zao-Rhen era uma criatura muito poderosa para 
simplesmente atacá-los com as mãos, mas Ji teve uma ótima idéia. Notei uma certa 
paixão na Asya ao elogia-lo, acho que vem romance por aí. Ele dispôs os fogos de 
artifício que recuperamos das mãos dos hozens para nos ajudar a atacar o dragão-
serpente. E quando a criatura caia no chão, eu, o Ji e a Aysa a atacávamos 
conjuntamente. Conseguimos vencer a serpente de ônix e Dafeng pode sair do seu 
esconderijo. Os espíritos dos elementos reunidos ajudariam o mestre Shang a falar 
com a nossa terra para saber que problema a afligia. 
 
Enquanto isso, o mestre me pediu que derrotasse o guardião dos anciãos. Antes de 
me explicar do que se tratava, o mestre pediu que o acompanhasse. Levou-me até a 
entrada do bosque dos cajados e pediu que eu derrotasse o leão de pedra que 
guardava o seu portão. Consegui o feito sem nenhuma dificuldade e o mestre 
admirou-se da minha força. Chegando ao bosque dos cajados, pediu que eu me 
desfizesse de uns duendes larápios que rodeavam o bosque. Esses eram 
semelhantes aos que já tinha enfrentado, mas de uma espécie mais habilidosa e 
mais cruel. Eles podiam se multiplicar. Quando eu os atacava, eles conjuram mais 
dois iguais a eles. Eu devia entretanto concentrar-me em acertar o verdadeiro, as 
cópias desapareceriam quando quem as tivesse conjurado morresse. Uma das 
vezes enfrentei dois deles simultaneamente e me vi cercado pois seis das 
criaturinhas vis. Se ao matar o primeiro, tivesse eu errado com qual lutar em seguida 
teria morrido certamente.  e coletasse alguns amuletos entre os que estavam nas 
árvores a fim de que ele pudesse realizar um ritual. Quando as tarefas a mim 
confiadas foram completadas, o mestre pediu que lhe desse ouvidos uma última vez, 
contou-me que há mais de 3 mil anos os idosos passam conhecimentos aos jovens 
nessa terra e depois que completam o seu caminho enterram o seu cajado naquele 
bosque para que possam florecer, enquanto eles unem-se à terra. Esta era a hora 
do mestre Shang, ele se despediu, mas não houve tristeza, apenas seguiu o curso 
natural o ciclo da vida. Antes de partir, o mestre pediu que eu levasse os elementos 
para que eles me ajudassem a falar com Shen-zi Su e fizesse tudo o que fosse 
necessário para salvar o nosso povo.  
 
Quando falei com Aysa, ele falou comigo como se eu tivesse lamentando a partida 
do mestre. Disse-me que esse era o destino de todas as coisas. Eu já tinha 
entendido isso. Talvez ela esteja projetando a sua própira tristeza em mim. Partimos 
de balão para falar com Shen-zi Su, embora sentisse dor, ele ficou feliz ao notar que 
os descendentes de Liu Liang não o tinham esquecido. Ele disse que a sua dor 
vinha de um espinho que estava encravado no seu casco e pediu para que 
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ajudassem a removê-lo, pois a dor era tanta que ele já não podia mais nadar em 
linha reta. Ele nos disse por onde devíamos encontrar o tal espinho e , quando nos 
aproximamos com o balão, vimos que o que havia machucado a grande tartaruga 
era um navio, uma aeronau que havia se chocado contra ela. Nas imediações da 
nave, haviam seres que não se pareciam com pandarens, decidimos procurar o 
ancião Shao-pai para planejarmos o próximo passo, então, eu fui ter com ele. O 
ancião, pediu que ficássemos atentos para não deixar as nossas diferenças 
atrapalharem missão de tamanha importancia, recomendou que abríssemos os 
portões do vilarejo e buscássemos ajuda com um eremita que vive na floresta Pei-
wu. Aysa, Ji e Jojo foram comigo. O primeiro portão foi aberto sem problemas, o 
segundo, entretanto, estava emperrado, Aysa e Ji tentaram, mas não conseguiram 
abrir. Jojo então acertou a porta com a estátua de jade, provavelmente a coisa mais 
dura no vilarejo que a sua própria cabeça. Encontramos o eremita e junto com ele, 
havia um indivíduo com cara de vaca que se apresentou como Korga Juba Forte, ex-
escravo da aliança. A Aliança de que ele falava parecia ser a dona daquela nau, 
então Aysa e Jojo foram ter com eles, enquanto eu e Ji pedimos ajuda ao cara de 
vaca. 
 
O eremita me pediu que tornasse a floresta mais segura para que os feridos recém 
chegados a atravessassem. Os tigres estavam mais agressivos desde que Shen-Zi 
Su começou a tremer e passar a atacar com mais frequencia. O eremita alertou 
todavia para que eu tivesse cuidado e não andasse a ermo sozinho pela floresta 
pois havia algo mais perigoso rondando, uma energia sombria havia chegado em 
Pandaria. Korga, o cara de vaca, me disse que seu povo estava cansado e ferido, 
mas que não deixariam de lutar, então pediu que os ajudasse coletando bambu que 
eles transformariam em lanças. O povo do qual ele falava era formado de outros 
cara de vaca, algumas criaturas verdes com grandes dentes, talvez orcs, e uns 
outros seres verdes maiores, mais esguios, porém curvados. Seriam Trolls? 
 
Não precisei atacar os tigres. O primeiro me atacou enquanto eu coletava bambu. 
Ao matá-lo, o meu poder chegou num ponto em que eu precisava canalizá-lo e 
escolher uma especialização das artes marciais. Eu podia ser um andarilho do vento 
e me especializar em causar dano nos oponentes, podia ser um tecelão da névoa e 
aprender habilidades de cura, mas não pude resistir a ser um mestre cervejeiro, 
afinal, eu sou um Pândego. Os mestres cervejeiros, usa líquidos especiais que os 
fortalecem e movimentos imprevisíveis que o ajudam a esquivar-se dos ataques, 
assim pode resistir ao dano e servir como um tanque a serviço de um grupo.  
 
Korga me incumbe de encontrar o engenheiro da horda. Tendo-o encontrado ele me 
pede que colete explosivos que estão espalhados pela selva, entretanto, há uns 
seres terríveis por perto. Surgidos não se sabe de onde nem porque. Ji pede para 
destruí-los. Faço isso enquanto coleto as bombas que são obviamente para remover 
o barco. Ji imagina que Aysa não vai gostar do plano. Embora seja esse o único que 
temos. Devo avisa a Delora Coração de Leão para afastar todos da nau, mas ela 
está muito ocupada para isso. Há muitos feridos, ela me pede para resgatar alguns, 
pede também que eu recupere medicamentos e Jojo testa de ferro quer que eu mate 
alguns atormentadores escamafundas. Uns monstros que estão atacando a Aliança. 
 
Jojo me informa que Aysa foi vista lutando contra uma fera enorme, eu preciso 
ajudá-la. Vou até lá e juntos derrotamos as feras, outros pandarens também nos 
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ajudam. Quando conto a Aysa sobre o plano, ela teme por Shen-zi Su corre para 
tentar refletir mais um pouco sobre o que devem fazer. Ji insiste que essa é a única 
forma de salvá-lo, ele espera contar com curandeiros a sua volta. Aysa não o 
impede de executar o seu plano embora discorde. Ji explode o navio e consegue 
removê-lo a explosão provoca uma grande ferida na tartaruga, a terra treme e é 
possível ouvir de longe a sua dor.  Precisamos proteger os curandeiros dos ataques 
dos monstros que ainda estão naquela região, eles se esforçam para curar a grande 
ferida e conseguem. Por mais que o plano tenha dado certo, Aysa não perdoa Ji 
pela sua atitude irrefletida e pelo risco que proporcionou a grande tartaruga e a 
todos nós. A Aliança e a Horda por mais que tenham cooperado para arrancar o 
espinho das costas de Shen-zi Su e curá-lo estão na eminencia de se atacar. 
Toleram-se ainda em respeito a nós que somos aliados em comum. Ji me envia até 
o ancião Shaopai para saber o que devemos fazer em relação às duas facções. 
 
Shaopai acredita que os forasteiros nos revelou que não só Shen-Zi está doente, 
mas todas as terras além das brumas de Pandaria. Ele espera que eu, Aysa e Ji 
ajudemos a curar esse mundo. Ele deixa a nosso cargo decidir a quem se aliar, pois 
acredita que aliança e horda, embora tenham ideais distintos, tem ambas nobres 
intenções. Devo ir então até o espírito do mestre Shang Li para escolher a quem 
devo me filiar. O espírito vem até nós no templo das cinco auroras. Ji decide ir para 
horda, Aysa para a aliança. Eu decido ir para Horda com Ji. Chegamos a Ogrimar, lá 
fomos reconhecidos pelo povo por ter ajudado a horda em Pandaria. Mas Garrosh 
Grito Infernal não me pareceu muito simpático. Ouvir de alguém com quem se acaba 
de se unir um grito de "Sirva a horda ou ela te esmagará" não é a mais agradável 
das recepções. Mas enfim, a nossa escolha está feita e a Horda não é o grito 
infernal ainda que ele seja seu lider. Ele convidou a mim e ao Ji para para conversar, 
disse nos que soube que outros pandarem haviam escolhido pela aliança, informou-
nos que independentes destes poderem ser nossos amigos ou familiares agora eles 
tinham passado a ser inimigos. Os que agissem de modo distinto seriam tratados 
como traidores e morreriam como traidores. Garrosh nos prometeu um presente, 
pediu que nós o encontrassemos no vale da honra. Lá ele nos levou até uma arena 
para que provássemos o nosso valor, libertou três criaturas monstruosas de gigantes 
proporções para que derrotássemos ou morrêssemos. Não foi tão difícil vencer com 
a ajuda de Ji e de um outro pandaren que também estava presente. Mas não o vi até 
o fim do jogo, ele talvez tenha morrido e sido devorado. Passado o teste, finalmente 
Garrosh tratou-nos com alguma cortesia e reconheceu o valor da nossa aliança. 
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APÊNDICE B – Modelo de diário de jogo com recortes de tela comentados 

Orquisa caçadora (1-7)92 
sexta-feira, 19 de julho de 2013 
15:56 
Durgá  
  
A narração informa que o cataclismo dividiu mais do que o mundo. Thrall o mais 
poderoso dos xamãs vivos deixou se corpo e a horda ficou sendo liderada por 
Garrosh Grito Infernal, que embora popular devido a campanha em Nortundria, tem 
tomado medidas que dividiram os outros líderes da horda. Orcs e orquisas 
poderosos como o jogador são convidados a lutar pela supremacia do seu povo e 
cumprir as ordens do chefe guerreiro. 
 
Vale das provações - Missão 1 kaltunk - objetivo falar com outro PNJ para que este 
o encaminhe a missões adequadas, recompensa xp 40 
 

 
  
Recorte de tela efetuado: 31/07/2013 15:47 
 

92 Aqui serão reproduzidas apenas um pequeno trecho deste diário (que vai até a primeira missão 
realizada pelo pesquisador no nível 2). O diário desta personagem completo, até o nível 7, tem 
cerca de 20 páginas.  
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Recorte de tela efetuado: 31/07/2013 15:49 
  
  

 
  
  
  
Recorte de tela efetuado: 31/07/2013 15:50 
Observar como o mapa inicial restringe a ação. 
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Recorte de tela efetuado: 31/07/2013 15:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já no nível 2, o PNJ Gomek oferece duas quests simultaneamente 
  

 
  
O texto da missão abaixo evidencia a estrutura ascendente da ação na organização 
das quests “você terá que lutar com coisas piores ao longo de sua carreira”. 
Também a menção à proteção extra que a personagem vai precisar evidencia essa 
estrutura.  
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Luta contra os humanos já nos primeiros níveis, apresentando o conflito entre orcs e 
humanos, líderes das duas facções principais. O mesmo acontece nas primeiras 
quests dos humanos. Interessante notar entretanto que, enquanto são orcs rocha-
negra, que não são da horda, que atacam os humanos, aqui são batedores de 
guarda-norte, da Aliança, que invadem território quebrando o tratado. Assim como 
na Aliança, a situação da guerra é desconhecida pela maior parte da população.  
Notar também a marca temporal, já que é mencionado o tratado pós-cataclismo.  
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APÊNDICE C – Criação de personagens - Anão 

 

 
 
Classes: Guerreiro, Paladinho, Caçador, Ladino, Sacerdote, Xamã, Mago, Bruxo, 
Monge, Cavaleiro da Morte 
Classes excluidas: Druida 
Sexo: Masculino e Feminino 
 
Variáveis Masculinas
Cor de pele: 9 tons (variações de tons de pele branca humana, tons avermelhados e 
acinzentados mais terrosos) 
Rosto: 10 possibilidades (variações a partir de marcas de expressão, cor dos olhos, 
formatos de boca, nariz e sobrancelha) combinações dadas prontas;  Observar que 
todas as mudanças são de textura e não de modelo, de modo que o nariz do modelo 
é sempre o mesmo, por exemplo, mudando apenas o jogo de luz e sombra o que 
sugere outros formatos. 
Estilo de cabelo: 11 cortes (careca, variações de cabelos lisos, algumas 
composições com sinais de calvice, tranças ou cabelos presos) nenhum 
visivelmente crespo ou que faça referência a cabelos de pessoas negras
Cor de cabelo: 10 tons de ruivo a preto (passando por louros, castanhos e grisalhos) 
Pelos faciais: 11 estilos de barbas longas (cumprimentos diversos e variações a 
partir de organização dos pelos, alguns casos com tranças, ausência, presença e 
estilo dos bigodes) 
 
Análise combinatória:9x10x11x10x11= 108.900 
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Amostragem: 
 

 

Tese versão para entrega.pdf   273 28/05/2015   14:44:28



 
Variáveis Femininas 
Cor de pele: 9 tons (variações de tons de pele branca humana, tons avermelhados e 
acinzentados mais terrosos) 
Rosto: 10 possibilidades (variações a partir de marcas de expressão, cor dos olhos, 
formatos de boca, nariz e sobrancelha) combinações dadas prontas;  Observar que 
todas as mudanças são de textura e não de modelo, de modo que o nariz do modelo 
é sempre o mesmo, por exemplo, mudando apenas o jogo de luz e sombra o que 
sugere outros formatos. 
Estilo de cabelo: 14 cortes (curtos e longos, cabelos lisos, várias composições com 
auxílio de tranças ou cabelos presos) nenhum visivelmente crespo ou que faça 
referência a cabelos de pessoas negras  
Cor de cabelo: 10 tons de ruivo a preto (passando por louros, castanhos e grisalhos)
Piercings: 6 (sem piercings, argolas, piercings de orelha e de nariz) 
Análise combinatória: 9x10x14x10x6=c  
 
Amostragem: 
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Classes: Guerreiro, Caçador, Ladino, Sacerdote, Mago, Bruxo, Monge, Cavaleiro da 
Morte 
Classes excluidas: Paladinho, Xamã, Druida
Sexo: Masculino e Feminino 
 
Variáveis Masculinas 
: 10 tons de louro esverdiado a preto violáceo (passando por castanhos e grisalhos 
ruivos de tons diferentes dos humanos e ainda verdes, violetas e azúis) 
característicasCor de pele: 6 tons (variações de tons de aparência pútrida cinzas 
avermelhados, violáceos ou esverdeados) 
Rosto: 10 possibilidades (variações a partir de marcas de expressão e de idade, 
formatos de boca, nariz, olhos e sobrancelha, além de pequenos sinais de 
decomposição) combinações dadas prontas; Observar que todas as mudanças são 
de textura e não de modelo, de modo que o nariz do modelo é sempre o mesmo, por 
exemplo, mudando apenas o jogo de luz e sombra o que sugere outros formatos. 
Estilo de cabelo: 10 cortes (variações de cabelos lisos, desgrenhados, arrepiados, 
sinais de calvice acentuada e desgrenhada, careca, um deles um moicano) nenhum 
visivelmente crespo ou que faça referência a cabelos de pessoas negras  
Cor de cabelo: 14 (de nenhuma característica específica a cicatrizes, costuras, 
escarefações e marcas de decomposição - notar que estas são bem mais 
assustadoras que as femininas)  
Análise combinatória: 9x9x10x10x14=113400 

Amostragem: 
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Variáveis Femininas 
Cor de pele: 6 tons (variações de tons de aparência pútrida cinzas avermelhados, 
violáceos ou esverdeados) 
Rosto: 10 possibilidades (variações a partir de marcas de expressão, formatos de 
boca, nariz, olhos e sobrancelha, além de cicatrizes, costuras ou 
lacerações) combinações dadas prontas;  Observar que todas as mudanças são de 
textura e não de modelo, de modo que o nariz do modelo é sempre o mesmo, por 
exemplo, mudando apenas o jogo de luz e sombra o que sugere outros formatos. 
Estilo de cabelo: 10 cortes (variações de cabelos lisos, desgrenhados, arrepiados, 
ou uma referência à noiva de frankenstain) nenhum visivelmente crespo ou que faça 
referência a cabelos de pessoas negras  
Cor de cabelo: 10 tons de louro esverdiado a preto violáceo (passando por 
castanhos e grisalhos ruivos de tons diferentes dos humanos e ainda verdes, 
violetas e azúis)
características: 8 (de nenhuma característica específica a cicatrizes, costuras, 
escarefações e marcas de decomposição)  
Análise combinatória: 
 
Amostragem: 6x10x10x10x8= 48.000 
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APÊNDICE D – Trecho do blog Drama de Jogador – Solando o Núcleo Derretido.  

 
 
 
De volta à Montanha Rocha Negra, resolvi hoje tentar o Núcleo Derretido, já que 
parece impossível matar sozinho o primeiro Boss do Covil do Asa Negra. Para 
entrar na raid foi preciso fazer uma missão, não exatamente tão simples, mas ao 
que parece eu a compliquei mais do que o necessário já que a Blizzard facilitou as 
entradas para as raids antigas. Mesmo tendo gastado mais energia que o 
necessário, com certeza o que fiz foi muito mais fácil do que era no original. A dita 
missão pode ser pega com um PNJ elfo que fica ali em baixo da vastidão derretida, 
naquele cubículo na linha da cabeça do meu draco vermelho. 
 
 

 
 

Encontrei ajuda para chegar até a raid no seguinte link: 
http://www.wowhead.com/quest=7848 . O único problema é que eu comecei a seguir 
a primeira explicação, na qual o próprio autor dizia que havia cerca de 05 anos que 
havia feito isso. Óbvio que as coisas já mudaram. 
 
Entrei então na dungeon Abismo da Rocha Negra. Parece que isso ainda é 
necessário, ou, pelo menos não encontrei nada que contradissesse essa 
informação. Parece entretanto que eu podia ter entrado logo numa máquina topeira 
que se encontra logo ali na primeira sala, pulado boa parte dessa dungeon 
labiríntica, indo parar um pouco depois do bar Glutão implacável. O fato é que 
entrei, como sugeria o autor do comentário do wowhead na primeira porta de ferro à 
esquerda (que não precisa, pelo menos atualmente,  de nenhuma chave para abri-
la). Logo à direita passei por outra porta de ferro, também 
destrancada. Em   seguida passei por uma terceira porta, essa muito mais discreta 
na parede logo à frente e encontrei a Guarnição. Na Guarnição, há uma grande 
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engrenagem, que eu acionei antes de subir as escadas e encontrar uma passagem 
à esquerda. 
 
 
Seguindo esse caminho cheguei até a fábrica. Não sem antes me perder num beco 
sem saída com alguns anões, por não ter visto uma porta perto de uns elementais 
de fogo - único caminho que realmente leva a outro lugar além do lugar de onde se 
veio. O mapa é bastante útil, embora as vezes fique confuso porque há duas 
dungeons que se cruzam. Da Fábrica o único caminho possível dá no Glutão 
implacável. A porta de saída do bar está fechada, o autor do comentário do 
wowhead dizia para comprar alguma coisa coisa com alguém, mas não localizei o tal 
PNJ que ele mencionou e matei um gnomo chamado Birra Guardachaves. Isso 
começou uma confusão no Bar e alguns elementais vieram investigar o ocorrido 
justo pela porta que eu precisava passar, então passei. Logo que sai do  Glutão 
implacável virei a esquerda e depois novamente à esquerda, cheguei então 
na Câmara do encantamento, onde está o Embaixador Fogacoite. Acho que dá pra 
passar direto, mas eu matei o embaixador e então sai da  Câmara do 
Encantamento pela esquerda e cheguei na Fundição dos Moldes. Na Fundição 
dos Moldes há uma falsa bifurcação, indo pelo caminho de cima ou pelo de baixo 
chega-se necessariamente ao mesmo lugar, a Tumba dos Evocadores. Nessa 
tumba há sete fantasmas. É preciso falar com um deles, o Ruine'rei, e desafiá-lo. 
Depois de derrotar os sete espíritos, a porta pela qual é necessário passar se abre. 
Imediatamente após a porta (imediatamente mesmo!), virei à esquerda e encontrei 
uma ponte com 3 elementais de fogo. Se não tivesse virado à esquerda chegaria 
ao Liceu, não é esse o caminho. Atravessando a ponte é possível ver um portal, ao 
lado do qual está o item missão, o fragmento do núcleo. 
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Fiz o caminho de volta até  passar da Câmara do encantamento. Antes do Glutão 
implacável encontrei uma máquina topeira que me levou até a saída da Dungeon. 
Voltei à Vastidão derretida e entreguei o fragmento do núcleo ao Elfo. Ele então me 
transportou para o Núcleo Derretido. 
 
 

 
 
 

 
O mapa da Raid me lembrou da espiral descendente que caracteriza o inferno da 
Divina Comédia de Dante, mas com uma descontinuidade. Além da forma há nove 
Bosses antes de Ragnaros, o que me pareceu uma referência aos nove círculos do 
inferno de Dante. Há inda outras referências ao imaginário do inferno como: cães de 
duas cabeças (inclusive um dos Bosses - Magmadar), que se assemelham ao 
mitológico cão infernal de três cabeças, Cérberos; um Boss chamado, Lucifron, que 
parece uma referência óbvia à lúcifer; além de alguns diabretes.  Matei os oito 
primeiros Bosses para fazer aparecer o nono, Senescal Executus, que fica na 
extrema direita do mapa. Entre todos, só precisei prestar mais  atenção no Barão 
Geddon, porque ele pode provocar dano alto de queda, arremessando o jogador 
para cima. Ao lutar contra o Senescal Executus precisei primeiro matar os vários 
healers que o acompanham. Esse nono Boss, tem o poder de invocar Ragnaros, o 
senhor do fogo, e para não morrer ele promete acordar o mestre. 
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Ragnaros não deu trabalho. Não há nenhuma estratégia específica para matá-lo. 
Basta suportar o dano que nem arranha um jogador de nível 90, exceto pelo dano de 

queda quando ele arremessa o adversário. 
 

 

 
 
O item mais interessante que levei da raid, foi um mascote que dropou do 
Magmadar: um diabrete. Enfim, foi isso. Dessa vez parto mais contente 
da Montanha Rocha Negra. 
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