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“A realidade é frequentemente imprecisa. ” 

Douglas Adams 



Resumo 

 

 Este trabalho se coloca como um estudo da mídia do videogame, através do game 

Dota 2, trabalhando na aproximação dos estudos sobre jogos e games com os estudos em 

comunicação. O trabalho parte da ideia de que o estudo das mídias se consolida no estudo 

das transformações, velocidades e desdobramentos que as mídias implicam à vida dos 

indivíduos, estipulando novas formas de interação e comunicação. Aqui, procura-se 

explorar quais características da mídia do videogame contribuem e auxiliam na 

construção de dinâmicas comunicacionais junto à comunidade do game. O trabalho é 

dividido em três momentos, onde primeiro se levantam os conceitos e ideias discutidos 

sobre comunicação, mídia, videogame e comunidade; em seguida parte-se para uma 

descrição do objeto de análise, o game Dota 2, dissecando-o com o intuito de expor todos 

seus recursos e características trabalháveis; por fim, parte-se para a análise de tais 

elementos se utilizando dos vieses, conceitos e metodologias levantados, com o intuito 

de que as discussões apresentadas forneçam informações sobre os caminhos e ações que 

a mídia possui para estipular tais dinâmicas. 
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ABSTRACT 

 

 This research places itself as a study of video game media, through the game Dota 

2, working on the rapprochement between game studies and communication studies. This 

work starts from the ideia that the study of media consolidates itself in the study of the 

transformations, new speed and deployment that the media imply to the life of the 

individuals, stipulating new ways of interaction and communication. Here we aim to 

explore which characteristics of video game media contributes and assists on the 

construction of communication dynamics through the community of the game. The work 

is divided in three moments, on the first we gather some concepts and ideas already 

discussed about communication, media, video games and communities; next we go to the 

description of the object of analysis, the game Dota 2, dissecting it in order to expose all 

its workable resources and characteristics; lastly, we go to the analysis of those elements 

utilizing the biases, concepts and methods gathered, with the intention that the discussion 

provides information about the paths and actions that the media has that stipulates the 

such dynamics.  

 

Keywords: Communication, community, video game, media. 
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Introdução 

 

 Os videogames sempre existiram como uma forma de entretenimento, 

principalmente pela quantidade de informação que podia ser armazenada nas primeiras 

versões da mídia, que permitia apenas a criação de jogos simples e algumas brincadeiras 

visuais. Percebe-se, quando observamos críticas e debates sobre o tema, que a ideia da 

mídia como uma atividade de passatempo e sem conteúdo ainda prevalece, talvez por sua 

origem ou a forma como ela foi inicialmente introduzida. 

 Um dos games mais antigos de que se tem conhecimento é o chamado “Tênis para 

dois”, criado em 1958 por William Higinbothan. Higinbothan se utilizou de um 

osciloscópio, aparelho utilizado para correção e medição de peças eletrônicas, para 

transformar as linhas da tela de medição em uma representação de jogo um de tênis, onde 

os jogadores não podiam deixar a “bola” (um feixe luminoso) cair. O game de 

Higinbothan nunca possuiu pretensões comerciais e se tratava, justamente, de uma 

manipulação dos aparelhos de trabalhos dele para a criação de uma brincadeira. 

 Coincidentemente, um dos games que viria a marcar a indústria do videogame 

décadas depois possuía o mesmo conceito de Tênis para dois, o game Pong. Pong foi um 

dos primeiros sucessos comerciais da mídia, existindo na forma de arcade e distribuído 

em larga escala na década de 70. O game de tênis já possuía detalhes gráficos mais 

acentuados, trabalhando com computadores e microchips, que representavam as raquetes 

como retângulos, a bola como um pequeno ponto e os placares de cada jogador com 

grandes números garrafais. 

 O sucesso de Pong inspirou o surgimento de muitos outros games e o público 

consumidor desse tipo de mídia aumentou na mesma proporção. Na época dessa primeira 

expansão a forma barata dos arcades, que permitiam jogos ao custo de moedas, se tornou 

predominante. No Japão, o videogame chamado Space Invaders se tornou tão popular, 

por exemplo, que foi responsável por uma falta de moedas de cem ienes no país (RYAN, 

2012). 

 Nessa época, observamos um fenômeno interessante também, o de que os games 

pertenciam a lugares públicos onde os jogadores eram convidados a frequentar, como 

bares, lojas e os próprios fliperamas. Foi somente com o lançamento dos consoles 
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caseiros, como Atari e Nintendo, que o videogame passou a adentrar a casa dos indivíduos 

e tomar a forma mais comumente vista atualmente. Não só o barateio da mídia ao longo 

dos anos foi permitindo essa transição, mas a ampliação e melhoramento da capacidade 

dos computadores e chips permitia o desenvolvimento de games mais complexos e que 

podiam ser jogados por mais tempo, o que antes não era compatível com games de arcade 

movidos por moedas. 

 Conforme a capacidade computacional de armazenamento e processamento 

aumentava, os games também se reinventavam. Na transição do Tênis para dois para o 

Pong já podemos perceber inovações, como o placar na tela e a representação dos 

jogadores por objetos do game. Nessa mesma direção, podemos citar a implementação de 

cenários, personagens, músicas, narrativas, histórias, entre outros elementos facilmente 

visíveis hoje na mídia, cada um contribuindo na implementação de novas possibilidades 

comunicacionais. 

 A evolução da mídia, porém, não foi acompanhada na mesma velocidade pelos 

estudos sociais e da comunicação. As diversas polêmicas associadas à mídia ao longo do 

tempo são um reflexo dessa situação, principalmente os escândalos de violência como o 

caso de Columbine nos Estados Unidos ou o de Realengo no Brasil, onde efeitos e 

influências são colocados como resultado da mídia por achismo e preconceito sem que se 

compreenda os verdadeiros recursos comunicacionais da mídia. 

 Com a digitalização dos games e sua integração à internet, hoje encontramos a 

mídia sendo consumida em escala global, a todo momento e nos mais diversos aparelhos, 

de celulares à computadores. Como a mídia cria e transmite seu conteúdo, assim como os 

indivíduos se portam e se organizam em relação a ela, são questões pertinentes e que 

ainda carecem de discussão e aprofundamento. 

 No Dota 2, o game que é observado neste trabalho, existe uma dinâmica peculiar 

entre seu público consumidor e a mídia em si. A participação e integração dos jogadores 

com o conteúdo acontece de maneira muito próxima e o game é construído coletivamente. 

O game em si também é um dos criadores de um gênero próprio, o MOBA, onde a forma 

como ele utiliza de seus recursos nos fornece ideias de como a mídia trabalha e de como 

o público se engaja com ela. 

 Na história do game, por exemplo, encontramos a história do jogador e ilustrador 

Kendrick Lim, fã interessado desde o surgimento do mesmo que se tornou fascinado pelas 
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personagens e o cenário presentes no game. Lim não se contentava apenas em jogar e 

procurava expor seu entusiasmo por meio de ilustrações do Dota. Tais ilustrações 

chegaram às mãos dos desenvolvedores do game que ficaram impressionados e entraram 

em contato com Lim para poderem utilizá-las como imagens de fundo dos momentos de 

carregamento das partidas. Desse momento em diante, perdurou-se uma parceria por anos 

que fez com que Lim fosse homenageado, tendo seu apelido, kunkka, colocado como 

nome de uma nova personagem do game, o Admiral Kunkka. 

 Essa história é fascinante e intriga o autor, aqui, sobre a participação da mídia e 

como os jogadores e o público de games em geral conseguem se relacionar com o 

conteúdo dos games e seus criadores. Se um único indivíduo consegue contribuir de 

maneira significativa para a mídia a ponto de ser incorporado ao game, o que ocorre 

quando essa escala é ampliada para milhares de jogadores? A análise e discussão nesse 

trabalho procura compreender essa questão, assim como procura identificar como a mídia 

se arquiteta para possibilitar tal cenário e quais dinâmicas comunicacionais se originam 

dos diversos recursos disponíveis.  

 Este trabalho divide o Dota 2 em três dimensões, cada uma contendo recursos 

distintos que são utilizados para a criação de sua mensagem. Na análise dos diferentes 

recursos e na percepção de uma distanciação da narrativa tradicional, mais comumente 

presente nas outras mídias, percebe-se que o Dota 2 possui seu significado na junção de 

especificidades, como regras, códigos e efeitos visuais, todavia há uma abertura à 

participação e interação dos jogadores, como no caso de Lim, que dá um molde próprio 

a toda essa configuração. 

 Quando procura-se estudar um assunto como o videogame ou qualquer outra 

mídia de modo específico, esperamos sempre que possamos fechar um grupo de autores 

e teorias que circundam precisamente nosso assunto, mas como esse trabalha revela, não 

conseguimos estudar o videogame apenas com as discussões sobre game. Esse trabalho 

divide de modo bastante técnico o Dota 2 procurando mostrar como um atributo de uma 

personagem ou um item virtual consegue criar um contexto próprio, mas essa percepção 

só é possível na observação de outros elementos, como a coletividade ou a percepção do 

eu do indivíduo. A comunicação percebida aqui se encontra mais como um processo 

emergente de especificidades entre recursos técnicos analisados e utilizados pela mídia. 
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1- Comunicação 

 

 Os estudos no campo da comunicação são vastos e diversos. Devido à grande 

abrangência da área, tanto geográfica quanto temática, conceber todas as possíveis 

discussões sobre o tema em um único lugar se mostra uma tarefa extremamente complexa. 

Neste trabalho, como fonte de discussão e análise, partiremos dos estudos da área que 

estudam as mídias e as tecnologias da comunicação e sua relação com os indivíduos. 

 Para explicar as perspectivas adotadas neste trabalho, em relação a comunicação, 

dividimos as ideias centrais dos estudos midiático em duas seções. Na primeira seção, 

apresentamos a definição de mídia que é adotada, assim como a ideia de como devemos 

prosseguir com o estudo em mídia, que procura observar as consequências e 

desdobramentos pessoais que elas proporcionam no cotidiano dos indivíduos. 

 A segunda seção trabalha uma ideia complementar à primeira, focando na ideia 

de que as mídias atuam em um nível de influência do pensamento e psicológico do 

indivíduo. Destaca-se também a ideia da rede hipertextual e de que o estudo das mídias 

não se trata de um caso isolado, pois todas as mídias influenciam umas às outras, assim 

como os indivíduos. 

 Desenvolve-se aqui a ideia inicial que deve ser carregada para as outras seções do 

trabalho, especialmente sobre as discussões sobre o videogame, de que o estudo midiático 

se dá sobre contextos específicos, com limitações temporais e até mesmo espaciais. Como 

cada nova tecnologia altera e reformula a capacidade comunicacional dos indivíduos e o 

uso e potencialidade das outras mídias existentes, sem determinadas restrições o estudo 

em mídia se perde. Nós carregamos os apontamentos e conceitos gerais do campo 

midiático da comunicação para uma observação mais restrita de nosso objeto de estudo. 

 

1.1- Mídias e os desdobramentos sociais 

 

 Nos estudos sobre mídia, no que podemos conceber como “paradigma” midiático 

tecnológico (ver TEMER, 2014, p. 113), se enquadram uma gama de estudos preocupados 

em compreender o impacto das mídias e dos meios de comunicação sobre os indivíduos. 
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A diferença desses estudos para outras áreas da comunicação é a compreensão das mídias 

como um fator essencial do processo comunicativo por si só. 

 Marshall McLuhan é um dos nomes conhecidos nessa linha de pesquisa. Várias 

ideias do autor são adotadas aqui, inclusive a definição que o mesmo faz de mídia, sendo 

elas extensões do homem. Quando ele clama que as mídias atuam como extensões, ele 

evoca a mesma ideia que outras tecnologias possuíam, de potencializarem as ações dos 

indivíduos: da mesma forma que um martelo funciona como a extensão do braço e torna 

o golpe nos pregos mais forte, o mesmo ocorre com o rádio, por exemplo, que amplia a 

fala dos indivíduos para patamares inatingíveis sem auxílio. 

 A ideia de extensão que o autor traz também está por trás de uma de suas frases 

mais famosas: o meio é a mensagem. McLuhan propõe que cada mídia contém sempre 

outra mídia, como exemplo: o livro contém o texto, que contém a escrita, que por sua vez 

contém a fala. Não se trata de uma mera questão de escala ou de evolução de uma para a 

outra, segundo o autor, quando olhamos para as mídias, estamos olhando como elas 

potencializam e estendem as noções sensoriais dos indivíduos, o livro estende o texto, o 

texto estende a fala; o foco dos estudos em mídia deve ser a compreensão dos potencias 

e das influências que essas mídias implementam na sociedade e nos indivíduos. 

 

O exemplo da luz elétrica pode trazer alguma iluminação nessa conexão. A luz 

elétrica é informação pura. É um meio sem uma mensagem, por assim dizer, a 

não ser que seja usado para soletrar alguma propaganda verbal ou nome. Esse 

fato, característico de todas as mídias, significa que o conteúdo de qualquer 

meio é sempre outro meio. O conteúdo da escrita é o discurso, assim como as 

palavras escritas são o conteúdo da impressão e a impressão é conteúdo do 

telegrafo. Se é perguntado, “Qual o conteúdo do discurso?”, é necessário dizer, 

“É um atual processo do pensamento, que é em si mesmo não verbal.” 

(MCLUHAN, 2002, p.10) 

 

 O foco ao conteúdo das mensagens desvia a atenção ao que McLuhan proclama 

ser a natureza das mídias, cada mídia possui uma essência própria, uma forma única de 

estender o homem no mundo e que modifica a mensagem, independentemente de qual ela 

seja; um mesmo discurso aplicado no rádio possui repercussões diferentes aplicados na 

televisão, no livro ou no cinema. 
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 Devemos compreender também que enquanto as mídias modificam a mensagem 

por elas mesmas, por suas naturezas ou essências, elas não fazem uso das mensagens por 

si mesmas, em outras palavras, os indivíduos é que possuem o uso e controle sobre as 

mídias. O ponto que McLuhan procurar esclarecer é que na natureza das mídias já existem 

tendências ou uma pré-disposições a determinados efeitos, onde compreender uma mídia 

é compreender essa aplicação. 

 

Ao aceitar um título honorário da Universidade de Notre Dame alguns anos 

atrás, General David Sarnoff fez esta declaração: “Nós estamos muito 

propensos a fazer dos instrumentos tecnológicos o bode expiatório para os 

pecados de quem os utilizam. Os produtos da ciência moderna não são em si 

mesmos bons ou maus; é o modo como eles são utilizados que determina o seu 

valor.” Essa é a voz do atual sonambulismo. Suponha que disséssemos, “Torta 

de maçã em si mesma não é boa ou má; é a forma que ela é usada que determina 

seu valor.” Novamente, “Os bombeiros em si mesmos não são bons ou maus; 

é a forma como eles são usados que determina seu valor.” Isto é, se a bala 

acertas as pessoas certas os bombeiros são bons. Se a TV atira a munição certa 

nas pessoas certas ela é boa. Não estou sendo perverso. Não há simplesmente 

nada na afirmação de Sarnoff que suporta uma observação crítica, pois ela 

ignora a natureza do meio. (MCLUHAN, 2002, P.13) 

 

 Ao observar a velocidade e os fluxos que a eletricidade impunha aos indivíduos, 

McLuhan previu um mundo ágil e conectado, no que ele propôs ser uma aldeia global, 

onde o acesso fácil a informação nos lança em um novo rearranjo social. 

 

Eletricamente conectado, o globo não passa de uma vila. A velocidade elétrica, 

por estar reunindo todas as funções sociais e políticas em uma súbita implosão, 

tem intensificado a consciência humana sobre responsabilidade à um nível 

intenso. É esse fator implosivo que altera a posição do negro, do adolescente e 

de outros grupos. Eles não podem mais ser contidos no sentido político de uma 

associação limitada. Eles agora estão envolvidos em nossas vidas, assim como 

nós estamos nas deles, graças a mídia elétrica. (MCLUHAN, 2002, p.7) 
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 A aldeia global que McLuhan apresenta carrega uma das ideias principais que esse 

trabalho procura destacar sobre a compreensão das mídias, a de que são as mudanças de 

escala e de padrão que elas impõem que podem ser consideradas as mensagens que elas 

mesmas procuram transmitir, em outras palavras, procura-se observar aqui como as 

mídias influenciam na interação social dos indivíduos, em especifico a mídia do 

videogame. 

 Obviamente, McLuhan não é o único autor que trilha essa discussão. John B. 

Thompson em sua obra “A Mídia e a Modernidade” realiza uma análise histórica da 

presença da mídia nas sociedades e as consequências das mesmas. O autor se utiliza do 

termo “mídia” se referindo às tecnologias de comunicação de uma forma geral, diferente 

da noção de extensão proposta por McLuhan, fazendo uma análise detalhada das 

tecnologias da comunicação se utilizando de um aporte mais forte por parte da sociologia. 

O primeiro ponto que se destaca no trabalho de Thompson é a percepção que o 

estudo das tecnologias, assim como o das tecnologias da comunicação, sempre é um 

estudo referente à sua época. O cartaz, por exemplo, é uma tecnologia de comunicação 

que existe no século XXI, no século XX, assim como no XIX, mas possui significados 

próprios em cada momento. É um pensamento de certa maneira simples, mas que 

comumente nos foge à mente quando conjecturamos cenários e hipóteses para as 

tecnologias que estamos analisando. Outro detalhe interessante dessa característica é que 

em cada época não se trata apenas de um momento cultural ou social diferente, mas de 

um próprio contexto tecnológico diferente, estando as tecnologias “amarradas” umas às 

outras, influenciando suas próprias compreensões. No caso do próprio cartaz, podemos 

imaginar que para um indivíduo do século XIX, o cartaz é uma mídia muito mais 

relevante e com muito mais informação do que para um indivíduo do século XXI, com 

acesso à internet por um smartphone, mesmo que estivéssemos pensando no mesmo 

cartaz. 

 

[...] nós só poderemos entender o impacto social do desenvolvimento das novas 

redes de comunicação e do fluxo de informação se pusermos de lado a ideia 

intuitivamente plausível de que os meios de comunicação servem para 

transmitir informação e conteúdo simbólico à indivíduos cujas relações com 

os outros permanecem fundamentalmente inalteradas. Nós iremos ver, ao 

invés, que o uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas 
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de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas 

maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo. [...] 

De um modo fundamental, o uso dos meios de comunicação transforma a 

organização espacial e temporal da vida social, criando novas formas de ação 

e interação, e novas maneiras de exercer o poder, que não está mais ligado ao 

compartilhamento local comum. (THOMPSON, 2008, p. 13) 

  

 Thompson deixa claro que a comunicação não se trata de uma mera questão de 

transmissão, há todo um contexto comunicacional que só pode ser percebido com um 

olhar mais amplo. O fato do autor também colocar os indivíduos como sendo afetados 

pelo fenômeno é importante, pois assim como as mídias se alteram e se influenciam, elas 

também agem sobre os indivíduos na mesma direção. 

 Para entender a perspectiva que o autor defende das mídias, devemos observar os 

tipos de interação existentes que o mesmo estabelece. Segundo Thompson, existem três 

tipos de interação: a interação face a face, onde não existe a influência de nenhuma mídia, 

elas ocorrem na co-presença em um mesmo espaço e tempo e são dialógicas, possuindo 

ida e volta nas trocas de mensagem; a interação mediada, onde um indivíduo se utiliza de 

um meio tecnológico (cartas, telefone, etc) para se comunicar com outro separado 

fisicamente no espaço e/ou no tempo, onde os agentes da comunicação estão em contextos 

diferentes, mas ainda em um fluxo de um para o outro; a quase-interação mediada, que se 

refere as relações comunicacionais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa 

(livros, jornais, rádio, televisão, etc), onde o fluxo de informação não é orientado para um 

outro especifico, mas para todos os outros possíveis, além de ser monológico, ou seja, 

apenas de ida. 

 A ideia em Thompson é de que as mídias não só criaram essas novas formas de 

interação e de fluxo informacional, mas também, conforme elas se introduziam no dia a 

dia dos indivíduos, reconfiguravam noções de tempo e espaço. Como exemplo, o autor 

descreve como a ideia de esfera pública, antes ligada apenas a nobreza e aos 

acontecimentos da corte, se transmitiu para a burguesia capitalista com o auxílio do 

impresso que difundia ideias de democracia e comércio, se estabelecendo nos cafés onde 

a mesma se encontrava para discutir os acontecimentos da cidade, se transmitindo para 

um espaço ainda mais amplo posteriormente, abrangendo as casas e as ruas, com o 
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estabelecimento da imprensa formal e essa se tornando cada vez mais o respaldo e a 

referência pública do que estava acontecendo e do que as pessoas deveriam se informar. 

 Com o aumento da quase-interação mediada, mais do que a ampliação das 

distâncias e do número de receptores comunicacionais, a sociedade se defrontava com 

novas formas de experiência. Thompson cita o exemplo da televisão que trabalha com o 

que ele chama de “experiência espaço temporal descontínua”, onde os indivíduos 

suspendem, até certo ponto, suas coordenadas espaço temporais do cotidiano e as 

substituem pelas coordenadas dos programas; “a capacidade de transacionar com estas 

estruturas e retornar em segurança para os contextos da vida ordinária faz parte das 

habilidades possuídas pelo indivíduo como competente espectador televisivo.” 

(Thompson, 2008, p.86). 

 Enquanto Thompson direciona sua obra para o estudo das transformações do 

espaço público e do poder simbólico que as mídias empregavam, percebemos, como 

McLuhan aponta, que as transformações se estendem a todas as atividades dos indivíduos, 

não apenas como extensão da voz, mas como extensões sociais e políticas. 

 Já em “O cinema e a invenção da vida moderna”, de Charney e Schwartz, 

encontramos outra análise histórica da influência midiática na vida dos indivíduos, 

todavia voltada para o estudo e a compreensão da mídia do cinema. Esse foco, porém, 

não restringe o estudo, além de mostrar como a mídia foi sendo introduzida no cotidiano, 

semelhante a Thompson, os autores mostram como ela passou a influenciar também as 

noções de estética, narrativa e imagem. 

 Compreender as propostas desses autores se torna mais fácil quando observamos 

o caso da publicidade em sua análise. Eles descrevem o caso de Gordon Selfridge, 

comerciante londrino de 1900 que observou na imprensa um novo potencial comercial. 

Na inauguração de sua nova loja, Selfridge convidou jornalistas e os responsáveis pela 

imprensa da época para visitarem sua loja e escreverem sobre ela, ao invés de se utilizar 

dos catálogos de vendas tradicionais. Não se tratava de anunciar sua loja como mais um 

centro de vendas e comércio, mas de anunciá-la de uma forma que ela adquirisse e se 

integrasse ao respaldo e a linguagem da imprensa. Se distanciando das formas rígidas de 

preço e anúncio, a imprensa maravilhada com a exuberância da loja, passava a fazer 

elogios a sua estrutura, a seu ambiente, com o discurso mudando para um convite a 

conhece-la e se juntar a sua atmosfera. 
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“A forma e a mensagem dessa campanha foram em parte expressão de uma 

transformação cultural mais ampla, a construção de consumidores como 

espectadores. Como argumentam Stuart Culver, William Leach e outros, na 

década de 1890 os anunciantes profissionais já confiavam na força persuasiva 

do “apelo visual”. Os anunciantes e varejistas ingleses, em especial aqueles 

interessados em atrair a consumidora feminina, também acreditavam na força 

psicológica das imagens. Eles perceberam o teatro, e mais tarde o cinema, 

como o modelo de como transformar imagens em desejos do 

consumidor.”.(SCHWARTZ e CHARNEY, p.164, 1994) 

 

 Na obra dos autores, também observamos a descrição da influência dos catálogos 

de venda norte-americanos de 1900. Descrevendo a história dos catálogos da Sears1, que 

eram distribuídos por correios nas zonas rurais americanas, eles afirmam que os catálogos 

funcionavam como uma aproximação dos indivíduos rurais aos acontecimentos, estéticas 

e gostos que se formavam na cidade, diminuindo o isolamento temporal e geográfico 

desses indivíduos. Os catálogos da Sears também funcionavam como material de leitura, 

uma vez que era um dos poucos materiais literários que chegavam as zonas rurais, o que 

transformava os anúncios em uma leitura de lazer para se passar o tempo, podendo eles 

serem encontrados tão facilmente nas casas dos fazendeiros quanto a bíblia. 

 

“ [...] Sears fez seu catálogo parecer uma ocorrência natural, algo que pudesse 

se camuflar como não tendo nada a ver com o comércio, invertendo sua posição 

com essas revistas de literatura popular. Os anúncios da Sears eram embutidos 

no curso dessas coleções, e a rubrica ‘livros’ era da mesma forma incluída no 

catálogo da Sears, fazendo com que parecessem parte do mesmo fluxo de 

material de leitura dentro do lar. Foi uma jogada duplamente notável: em 

primeiro lugar, permitiu que Sears tivesse um controle significativo sobre as 

preferências de leitura do fazendeiro norte americano; em segundo, aumentou 

a capacidade do catálogo de vender sem parecer estar vendendo – encobrir um 

aparato discursivo na roupagem de outro.” (SCHWARTZ e CHARNEY, 1994, 

p.197) 

 

                                                           
1 Loja de departamento norte-americana. 
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 A transformação nos discursos e a inserção das mídias no cotidiano dos indivíduos 

é o que Schwartz e Charney detalham em suas descrições. Eles se utilizam da mesma 

lógica por trás dos catálogos da Sears e da imprensa de Selfridge para explicar como o 

cinema, ao buscar inspiração no cotidiano, desenvolveu um novo gênero, o cinema do 

cotidiano, e como esse, se mostrando um reflexo de sua sociedade, contribuiu para que 

os indivíduos do século XIX desenvolvessem uma nova forma de se narrarem. 

 Um ponto de interesse nos estudos desses autores é a percepção que as novas 

formas de discurso e transmissão de informação que as mídias desenvolviam e 

implementavam alteravam, além da mensagem, os indivíduos, os transformando de meros 

receptores para consumidores e espectadores, onde suas ações complementam e 

trabalham com o sentido das mensagens e das mídias. 

 Tanto na obra de Schwartz e Charney quanto na de Thompson podemos buscar e 

citar diversos exemplos de atuação da mídia durante o desenvolvimento das sociedades, 

todavia não convém a esse trabalho transcrever todas as passagens das análises históricas 

desses autores, cujas obras funcionam como fonte primária essencial para os que anseiam 

mais detalhes e exemplos. 

 Busca-se aqui observar a similaridade nas ideias trabalhadas por esses autores, 

que apontam na direção da mídia como um modificador do cotidiano e do espaço social 

dos indivíduos. Enquanto a análise de Thompson foca nas mudanças provocadas nos 

indivíduos e doravante nas concepções de espaço e relações de poder por parte deles, 

Schwartz e Charney compilam observações a respeito das mudanças nas instituições e 

nas estruturas da sociedade, resultando em novas compreensões do espaço e novas formas 

discursivas. 

 A “modificação” do espaço é um ponto comum que ocorre, pois a experiência 

mediada sempre acontece em um contexto diferente daquele onde o evento de fato ocorre 

(Thompson, 2008, p.198). A mídia recontextualiza as mensagens, os indivíduos podem 

se emocionar com pessoas que eles nunca viram, almejar objetos que eles nunca tocaram; 

a mídia estando em constante contato com os indivíduos passa a se tornar algo familiar, 

e nessa transição, sua utilização passa despercebida ao indivíduo comum, como nas 

propagandas nos editoriais dos jornais, ou nos catálogos de venda como materiais de 

leitura; aquilo que era longe e estranho agora se torna próximo e comum. 
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 A influência das mídias não é uma ação direta, uma resposta instantânea ao 

estímulo, ela ocorre de forma gradual, por isso análises históricas e detalhadas como as 

citadas anteriormente se mostram material útil de percepção de tal processo. Com a 

compreensão das mídias como extensões, sociais e sensoriais, estudar uma mídia pode 

ser enquadrado como o estudo das consequências dessas mídias no cotidiano. 

 

O que estamos considerando aqui, contudo, são as consequências físicas e 

sociais dos designs ou padrões conforme eles ampliam ou aceleram os 

processos já existentes. Porque a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia 

é a mudança de escala, ritmo ou padrão que ela introduz nãos questões 

humanas. (MCLUHAN, 2002, p.10) 

  

McLuhan propõe que as mídias são um reflexo das ações e interações dos 

indivíduos com o mundo, na escala política, social e do cotidiano, onde as mídias não 

podem ser desvinculadas dos mundos as quais pertencem, todavia o estudo das mídias 

não se restringe às abordagens históricas, à sociologia ou antropologia somente, com a 

área da comunicação e a compreensão dos processos de interação, significação e 

transmissão tendo papel trivial. 

Nesse trabalho, não se realizará uma análise histórica dos videogames afim de 

observar sua influência, mas partiremos da ideia de que o estudo e compreensão do 

mesmo pode ser alcançado através das influências, desdobramentos e novas velocidades 

de comunicação que o mesmo implica aos usuários da mídia. 

 

1.2- Mídia como molde de pensamento 

 

 Na seção anterior, nos utilizamos de termos como “consequência”, 

“desdobramentos” e “implicações” da mídia na sociedade e no cotidiano, o que pode 

sugerir que o fenômeno comunicacional e midiático se caracteriza como um fenômeno 

estritamente externo ao indivíduo, embora o processo de fato o seja a comunicação não 

se trata de um objeto fixo, mas de uma ação, o que envolve tomadas de decisões prévias 

que estão ligadas aos processos cognitivos dos indivíduos. 
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 Em McLuhan, a ideia de extensão já abriga essa concepção: “Qualquer extensão, 

seja pele, mão ou pé, afeta todo o complexo físico e social.” (MCLUHAN, 2002, p. 6).  

A extensão das mídias não se restringe a uma extensão espacial, não se trata de um 

apêndice, ela se integra ao psicológico do indivíduo se conectando aos processos 

primários de formação da mensagem. 

 Em Thompson a relação com o psicológico também é destacada, mas aqui o autor 

se utiliza do termo “self”, o eu próprio do indivíduo, trabalhando a noção de que as mídias 

proporcionam diferentes experiências pessoais a cada um e de que a familiaridade com 

as mídias torna o self cada vez mais conectado com as experiências que elas 

disponibilizam, ou seja, o self dos indivíduos se desenvolve junto às experiências 

midiáticas. 

 

“ [...] a experiência mediada afeta o self de um modo tênue, intermitente e 

seletivo. A experiência mediada não é um fluxo contínuo, mas uma sequência 

descontinua de experiências que têm vários graus de relevância para o self. [...] 

enlaçam-na (a experiência mediada) com a experiência vivida que forma o 

tecido conectivo de suas vidas diárias; e se a experiência mediada for de fato 

incorporada reflexivamente no projeto do self, ela pode adquirir profunda e 

permanente relevância. ” (THOMPSON, 2008, p. 199) 

  

 A experiência mediada, como uma propaganda televisiva por exemplo, pode não 

alterar a percepção de mundo do indivíduo, mas deve se levar em consideração o tempo 

de exposição. Conforme o indivíduo se confronta repetidas vezes com a propaganda, ela 

pode se misturar a sua vida, como fonte de conversas, fonte de informação, até de 

ideologias, mas não só isso, a própria forma discursiva da propaganda se impregna no 

psicológico do indivíduo, fazendo com que ele possa perceber esse tipo de mensagem 

mais facilmente. 

 Para aprofundarmos mais nessa questão, é interessante citar o trabalho de Pierre 

Lévy, onde em sua obra “As tecnologias da inteligência”, o autor explora justamente o 

impacto das mídias no psicológico dos indivíduos, na forma como eles pensam. O 

primeiro ponto que destacamos do autor é o posicionamento do “sentido” das mídias, 

onde os significados das mensagens sempre são oriundos dos indivíduos, com as mídias 

servindo de instrumento para criação de sentido. 
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“Os atores da comunicação produzem portanto continuamente o universo de 

sentido que os une ou que os separa. [...] Quando ouço uma palavra, isso ativa 

imediatamente em minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de 

modelos, mas também de imagens, sons, odores, sensações proprioceptivas, 

lembranças, afetos, etc. [...] A palavra maçã (por exemplo) está no centro de 

toda essa rede de imagens e conceitos que, de associação em associação, pode 

estender-se a toda a nossa memória. Mas apenas os nós selecionados pelo 

contexto serão ativados com força suficiente para emergir em nossa 

consciência. ” (LÉVY, 2011, p.23) 

 

O interessante da questão das mídias é que a sua utilização contribui para a 

construção e a modificação dos sentidos dos quais elas mesmas estão inseridas. Segundo 

Lévy, nossas redes cognitivas e associativas estão em constante mudança e readaptação 

pelos vários usos das mídias, desde as palavras até as tecnologias digitais, onde cada 

aparição é uma atualização do mundo que nos cerca e das informações que possuímos. 

Mesmo a utilização de uma palavra, como no exemplo citado acima, se mostra como a 

confirmação de todo um contexto gramatical e de linguagem do qual fazemos parte, no 

qual nossa mente está inserida. 

 Para explicar e melhor desenvolver sua ideia, Lévy se lança do termo “ecologia 

cognitiva” para se referenciar ao estado dos indivíduos de nossa época. Nossos processos 

de pensamento não se encontram em forma única, não podem ser reduzidos ao indivíduo 

nu fronte aos objetos, tão pouco podemos entender nosso pensamento como fruto 

exclusivamente das estruturas e inconscientes sociais, de grupos ou organizações, nos 

encontramos, como o autor destaca, em um coletivo pensante homem-máquina, coletivo 

dinâmico povoado por singularidades atuantes e subjetividades mutantes (LÉVY, 2011, 

p.11). 

 Se pudéssemos imaginar um mundo desprovido de tecnologia alguma, 

poderíamos simplificar o processo comunicacional como um processo direto entre 

pensamento e fala, formulamos a mensagem em nossa mente e depois a verbalizamos. 

Porém, em um mundo provido de tecnologias da comunicação, o processo de pensamento 

do indivíduo sofre influência de cada tecnologia existente. Se no rádio eu posso me 

comunicar de uma forma, na televisão de outra, pessoalmente de um jeito, quando procuro 
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me comunicar, meu pensamento é influenciado por todas as formas possíveis, pois cada 

uma é um modo plausível de conceber uma mensagem. 

 

“Separar o conhecimento das máquinas da competência cognitiva e social é o 

mesmo que fabricar artificialmente um cego (o informata ‘puro’) e um 

paralítico (o especialista ‘puro’ em ciências humanas), que se tentará associar 

em seguida.” (LÉVY, 2011, p.55) 

 

 Para Lévy, o estudo das mídias só pode ocorrer com a compreensão dessa relação 

entre indivíduos e tecnologias da comunicação, cada mídia é um fator que altera todo o 

processo. Pode-se argumentar que a compreensão dos contextos espaciais e temporais é 

fundamental nos estudos midiáticos, mas como o autor aponta, os estudos em mídia são 

os estudos dos próprios contextos que elas estão inseridas, uma vez que longe de ser 

apenas um auxiliar útil à compreensão das mensagens, o contexto é o próprio alvo dos 

atos de comunicação (LÉVY, 2011, p.21). 

 Em McLuhan, por sua vez, a relação íntima entre o modo de pensamento dos 

indivíduos e as tecnologias da comunicação é metaforizada pelo autor como tendo os 

indivíduos estendido seus sistemas nervosos nas mesmas, aderindo suas formas e 

velocidades. Conforme dito, os processos comunicacionais não são exteriores aos 

indivíduos: “Os efeitos das tecnologias não ocorrem nos leveis de opiniões e conceitos, 

mas alteram as relações sensórias ou padrões de percepção de forma estável e sem 

resistência. ” (MCLUHAN, 2002, p.19)  

 Para dar conta da multiplicidade e complexidade de estudo dessa noção 

comunicacional, Lévy propõe estudar as mídias como uma estrutura de hipertexto, cuja 

explanação feita pelo autor, para melhor esclarecimento do termo, segue transcrito em 

seguida (LÉVY, 2011, p.25): 

 

Cada um em sua escala, os atores da comunicação ou elementos de 

uma mensagem constroem e remodelam universos de sentido. Inspirando-nos 

em certos programas contemporâneos, que descreveremos abundantemente na 

continuação dessa seção, chamaremos esses mundos de significação de 

hipertextos. 

 Como veremos, a estrutura do hipertexto não dá conta somente da 

comunicação. Os processos sociotécnicos, sobretudo, também têm uma forma 



25 
 

hipertextual, assim como vários outros fenômenos. O hipertexto é talvez uma 

metáfora válida para todas as esferas da realidade em que significações estejam 

em jogo. 

 A fim de preservar as possibilidades de múltiplas interpretações do 

modelo do hipertexto, propomos caracterizá-los através de seis princípios 

abstratos. 

 

 1. Princípio de metamorfose 

 A rede textual está em constante construção e renegociação. Ela pode 

permanecer estável durante um certo tempo, mas esta estabilidade é em si 

mesma fruto de um trabalho. Sua extensão, sua composição e seu desenho 

estão permanentemente em jogo para os atore envolvidos, sejam eles humanos, 

palavras, imagens, traços de imagens ou de contexto, objetos técnicos, 

componentes destes objetos, etc. 

  

 2. Princípio da heterogeneidade 

 Os nós e as conexões de uma rede hipertextual são heterogêneos. Na 

memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas sensações, 

modelos, etc., e as conexões serão lógicas, afetivas, etc. Na comunicação, as 

mensagens serão multimídias, multimodais, analógicas, digitais, etc. O 

processo sociotécnico colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças 

naturais de todos os tamanhos, com todos os tipos de associações que 

pudermos imaginar entre estes elementos. 

 

 3. Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas 

 O hipertexto se organiza em modo ‘fractal’, ou seja, qualquer nó ou 

conexão, quando analisado, pode revelar-se como sendo composto por toda 

uma rede, e assim por diante, indefinidamente, ao longo da escala dos graus de 

precisão. Em algumas circunstâncias críticas, há efeitos que podem propagar-

se de uma escala à outra: a interpretação de uma virgula em um texto (elemento 

de uma microrrede de documento), caso se trate de um tratado internacional, 

pode repercutir na vida de milhões de pessoas (na escala da macrorrede social). 
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4. Princípio de exterioridade 

 A rede não possui unidade orgânica, sem motor interno. Seu 

crescimento e sua diminuição, sua composição e sua recomposição permanente 

dependem de um exterior determinado: adição de novos elementos, conexões 

com outras redes, excitação de elementos terminais (captadores) etc. Por 

exemplo, para a rede semântica de uma pessoa escutando um discurso, a 

dinâmica dos estados de ativação resulta de uma fonte externa de palavras e 

imagens. Na constituição da rede socioetécnica intervêm o tempo todo 

elementos novos que não lhe pertenciam no instante anterior: elétrons, 

micróbios, raio X, macromoléculas, etc. 

 

 5. Princípio de topologia 

 Nos hipertextos, tudo funciona por proximidade, por vizinhança. Neles, 

o curso dos acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. Não há 

espaço universal homogêneo onde haja forças de ligação e separação, onde as 

mensagens poderiam circular livremente. Tudo que se desloca deve utilizar-se 

da rede hipertextual tal como ela se encontra, ou então será obrigado a 

modifica-la. A rede não está no espaço, ela é o espaço. 

 

 6. Princípio de mobilidade dos centros 

 A rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos 

centros que são como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando de um 

nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pequenas raízes, 

de rizomas, finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa qualquer 

com detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à frente outras 

paisagens de sentido. 

 

 Enquanto em McLuhan encontramos uma definição de mídia e caminho de estudo 

mais amplo, com a ideia de extensão, Lévy nos fornece um caminho um pouco mais 

detalhado, mesmo que a amplitude desses conceitos, como destacado pelo próprio autor, 

ainda seja maior do que o próprio estudo da comunicação. Para compreender a ideia de 

molde que procuramos encontrar aqui, devemos voltar nossa atenção para os princípios 

destacados. 
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 Seguindo a perspectiva de Lévy, nosso estudo e compreensão das mídias deve se 

pautar nessa rede de hipertexto. Quando se olha a estrutura de rede do mesmo, 

comparamos à ideia de McLuhan de os meios serem a mensagens dos próprios meios, ou 

seja, o estudo e compreensão de uma mídia, como o videogame por exemplo, não se 

desvincula do estudo e compreensão das outras mídias; informações, hábitos, 

significações e modos de agir implementados por uma mídia sempre são levados e 

compartilhados por outras mídias, em graus e escalas distintas. 

 Outro aspecto presente em nossa perspectiva, também destacado na seção anterior, 

é a de que esse estudo, assim como o estudo das mídias, é um estudo datado. O princípio 

da metamorfose aliado a noção de rede deixa claro que cada nova tecnologia e cada nova 

forma de comunicação altera toda a estrutura de sentido que uma mídia pode trabalhar, 

sendo assim, o estudo de mídia não é um estudo que procura demonstrar como as mídias 

são, mas como elas se comportam e são utilizadas em determinado contexto. 

 No segundo princípio apontado por Lévy também encontramos um destaque 

maior à ideia de molde de pensamento das mídias, quando o autor as compara à memória. 

Da mesma forma que nosso pensamento é regido por todas as informações, experiências 

e sentimentos que agregamos, a comunicação se molda conforme os novos aparatos 

tecnológicos, os contextos sociais e as interpelações midiáticas; cada nova mídia que nos 

é apresentada e absorvida modifica a forma como podemos nos comunicar, em outras 

palavras, modifica nosso repertório de como pensar em nos comunicar, em como pensar 

em transmitir uma mensagem, da mesma forma que modifica e amplia nossa capacidade 

de compreensão. 

 Especialmente com a digitalização dos processos e tecnologias comunicacionais, 

a ideia de rede de Lévy se mostra pertinente. Os indivíduos têm acesso mais fácil e rápido 

a diferentes formas e modelos de expressão, as mídias, as quais cada vez mais conseguem 

se transformar e se integrar através das plataformas digitais e da informática. A ideia de 

que não existe um centro na rede hipertextual de comunicação se dá pelo fato de não 

conseguirmos delimitar um começo e o fim entre uma mídia e outra, ainda mais em uma 

era digital onde elas conseguem se transformar umas nas outras, se sobreporem e 

interagem. Elas agem como molde justamente pois, com os indivíduos se adaptando à 

essa nova condição, não conseguimos desvincular nosso pensamento dessa rede 

midiática, não conseguimos isolar nosso pensamento de modo lógico expositivo em uma 

forma não midiática, não comunicativa. 
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 A aldeia global de McLuhan também se relaciona com o molde das mídias no 

mesmo sentido. Além de os indivíduos estarem em uma nova velocidade de comunicação, 

onde o contato e a troca de informações são tão rápidos que as distâncias parecem se 

encurtarem, os mesmos também passam a compartilhar de uma forma de comunicação 

comum; a aldeia não se trata apenas de conseguir interagir com alguém do outro lado do 

mundo em questão de segundos, mas o de possuir uma forma comum de comunicação 

capaz de ser compreendida e utilizada por ambos. 

 Temos que ter em mente que, embora cada nova tecnologia altere nosso modo de 

comunicação e abra novas portas nas formas de pensarmos e de interagirmos, essa adesão 

e ganho de potenciais das mídias não ocorre de forma instantânea, nem mesmo ela ocorre 

de forma simples como uma adição ao psicológico do indivíduo, há todo um processo de 

uso e repetição que culmina nesse resultado. Como Thompson alerta, porém, não 

devemos ter como garantido que cada nova tecnologia seja absorvida pelo indivíduo, nem 

que todos os indivíduos observem essas mídias de forma positiva; como humanos, temos 

limitações físicas e psicológicas, observar os potenciais e evoluções tecnológicas e 

ignorar a capacidade humana de se adaptar aos mesmos é um erro. 

 

“A crescente disponibilidade de matérias simbólicos comunicacionais 

mediados pode não somente enriquecer o processo de formação do self: pode 

também ter um efeito desorientador. A enorme variedade e multiplicidade de 

mensagens disponíveis pela mídia pode provocar um tipo de ‘sobrecarga 

simbólica’. Os indivíduos se confrontam não apenas com uma outra narrativa 

autobiográfica que lhes permite refletir criticamente sobre suas próprias vidas, 

não somente com uma outra visão do mundo que contrasta com seus supostos 

pontos de vista: eles se confrontam com inúmeras narrativas autobiográficas, 

inúmeras cosmovisões, inúmeras formas de informação e comunicação que 

dificilmente poderiam ser coerente e efetivamente analisadas. ” (THOMPSON, 

2008, p.188) 

 

 Para estudarmos mídia, devemos levar em consideração a rede hipertextual e 

compreender os processos multimidiáticos não como fenômenos oriundos somente das 

próprias mídias, mas de demandas e necessidades dos indivíduos. Como percorrer todo o 

processo e história de cada mídia também é um trabalho extremamente complexo e 

demorado, nosso estudo deve sempre se focar no estudo dos contextos de determinada 
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mídia em determinado tempo, em adição a observação de como os indivíduos se portam 

diante desse mesmo quadro. 

 Aqui, voltaremos nosso foco para a mídia do videogame, o que nos leva a procurar 

entender quais as novas formas de comunicação e interação que essa mídia proporciona 

aos indivíduos, como de antemão podemos citar formas textuais, visuais, auditivas e de 

simulação, por exemplo. Como podemos ver, muitas das formas da mídia estudadas aqui 

existem em outras mídias e não de forma exclusiva, o que condiz com a ideia de rede 

hipertextual, o que procuramos observar são as formas gerais que a mídia pode fornecer 

à mensagem. 

 Não procuraremos desenvolver uma análise sobre a transformação do psicológico 

do indivíduo com a inserção da mídia do videogame na sociedade ou em sua vida privada, 

mas procuramos ter estipulado as formas e potenciais que a mídia por si possui para daí 

sim, como estipulado na seção anterior, observar um contexto especifico da mesma e 

compreender certos desdobramentos e mudanças de escala e a criação de novas dinâmicas 

comunicacionais que a mesma implica no cotidiano e na forma comunicacional daquele 

contexto. 

  

2- Videogames 

 

 Os estudos na área de videogame são estudos diversos, provenientes e dispersos 

nas mais variadas disciplinas, desde a medicina até os estudos em comunicação; por se 

tratar de uma tecnologia consideravelmente nova, esses mesmos estudos também se 

mostram estudos recentes, até mesmo pioneiros em determinadas discussões. Aqui, 

destacaremos os estudos e as discussões do videogame ligados às noções de mídia e 

comunicação, procurando trazer à tona características da mídia e certos conceitos chaves, 

como regras, jogo e imersão. 

 Compreendendo o videogame como uma mídia, ele se encontra na mesma lógica 

de outras tecnologias da comunicação como o cinema, a televisão, o rádio, entre outros. 

Cada uma dessas mídias possui elementos e características próprias, assim como existem 

e são aplicadas em contextos ímpares, onde o videogame não é exceção. A comunicação 

se beneficia do conhecimento de utilização e manuseio de cada uma dessas tecnologias e 
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compreender a dinâmica e as potencialidades do videogame é contribuir para a utilização 

do mesmo como um meio de comunicação eficaz. 

 Nessa seção, trabalhamos autores como Juul, Frasca, Aarseth, entre outros, que 

não só observam a mídia em contextos específicos, mas também debatem sobre sua 

natureza e seus elementos próprios. Para discutir também um elemento extremamente 

relevante presente na mídia, a noção de jogo, buscamos em Huizinga e Caillois não só 

sua compreensão, mas sua distinção dos videogames propriamente ditos, onde muitas 

vezes as ideias sobre um e outro se confundem. Busca-se aqui trazer uma noção geral dos 

estudos dos games focando principalmente nos elementos necessários para a proposta e 

análise pretendidos do trabalho. 

 

2.1- O jogo 

 

 Uma característica bastante comum nos estudos sobre o videogame é a exposição 

da relação do mesmo com a questão dos jogos. Diferente da mídia do videogame em si, 

os jogos existem a milhares de anos, assim como possuem estudos e debates também já 

bem estruturados. Há a ideia comum de que os videogames carregam elementos dos 

jogos, da qual esse trabalho também partilha, o que se mostra um ponto inicial para a 

discussão. 

Dos grandes nomes que estudam os jogos, destaca-se o do pesquisador Johan 

Huizinga. Huizinga, em sua obra “Homo Ludens”, parte de uma premissa antropológica 

para o estudo dos jogos. Como o próprio título de sua obra propõe, o homem ludens, 

lúdico, ou seja, o homem do jogo, trata não só da questão do jogo, mas o coloca como um 

elemento constituinte do homem contemporâneo. Embora seja uma proposta intrigante, 

não se mostra de interessa desse trabalho levar a discussão do tema a esse nível, o que 

podemos tomar como valor é todo o caminho o qual Huizinga percorreu para elaborar tal 

afirmação, que passa não só pela descrição e análise do conceito do jogo em si, mas 

também pela observação de sua dinâmica entre os homens e as sociedades. 

Ao já estipular uma relação entre a palavra lúdico e a ideia de jogo, Huizinga 

procura explicar que antes mesmo do termo “jogo” ou do conceito de jogo comumente 

difundido surgir os homens e as sociedade já procuravam e arquitetavam atividades cujo 
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propósito era o de aliviar a tensão, o de se desconectar das atividades mundanas, o de se 

entreter, tendo como apoio base quaisquer que sejam os impulsos (a religião, rituais, 

treinamentos). 

É justamente partindo dessa premissa que o autor estipula algumas características 

básicas do jogo, sendo a primeira delas a do jogo ser uma atividade livre e voluntária. 

Não se pode obrigar um indivíduo a aliviar sua tensão, pois ao o fazer isso lhe impõe uma 

ordem, que por sua vez passa a ser uma atividade que o indivíduo não deve falhar em 

cumprir, o que retira toda a ideia de alívio e de lúdico. Entende-se que diferente do 

trabalho e da sobrevivência, o jogo é algo dispensável, ao qual os indivíduos optam por 

fazer parte por espontaneidade. 

Aliado a essa característica, Huizinga propõe uma segunda similar, a de que todo 

o jogo é uma atividade diferente da vida cotidiana, detentor de sua própria lógica. 

Utilizando como exemplo o futebol, compreendemos que todo o conjunto que 

compreendemos do jogo, deste a formatação do campo, aos times, às ações possíveis e 

proibidas, não conseguiremos encontrar em qualquer outro tipo de contexto da vida 

cotidiana uma aplicação semelhante. Os jogos atuam como uma pequena bolha de 

realidade da qual podemos entrar e sair, ideia que o autor define como sendo o “círculo 

mágico” devido a facilidade com a qual os indivíduos podem transitar entre realidades 

tão distintas. 

A terceira característica é a da limitação do jogo. Por não simplesmente existir 

naturalmente ou não ser uma obrigação de sobrevivência, o jogo é algo criado, inventado, 

e por esse motivo ele também é limitado. O jogo possui um fim, seja por um objetivo ou 

simplesmente pelo tempo, é finito, e ocorre apenas durante e no local que lhe é designado, 

seja nos torneios e esportes em um campo, seja no ritual em um templo.  

Seguindo a linha de características, uma complementando a outra, a quarta 

característica natural que Huizinga propõe é a do jogo como ordem e criador de ordem. 

Diferente de uma ordem imposta, uma obrigação mandada, a ordem que é referida aqui é 

a de organização e estruturação de comportamentos, ou em outras palavras, são regras. 

As regras não só estipulam o que é permitido no jogo, mas elas funcionam como uma 

verdade absoluta, e aquele que não as segue não o está jogando, de fato, pode 

simplesmente estar atrapalhando. 
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Por fim, os jogos também são estruturas instáveis e efêmeras. A capacidade de 

entrar e sair do game não é uma habilidade própria do indivíduo, mas uma característica 

do jogo, que por sua vez permite intromissões que acarretam a desestabilização do jogo. 

Doenças, fome e dores no indivíduo podem fazê-lo abandonar o jogo prematuramente; 

intrusos, como torcedores em jogos de futebol, fazem o jogo ser parado; emergências, 

trabalhos e relacionamentos podem fazer com que o jogador tenha que se desvincular do 

ambiente de jogo no qual está inserido e realizar outras atividades, entre outros vários 

exemplos possíveis de desestabilização. 

Todas essas características apontadas por Huizinga trabalham para expor o caráter 

“extra-ordinário” do jogo, uma realidade limitada que procura sempre quebrar uma 

tensão, seja a tensão do incomodo, do tédio, do dia a dia, do banal, da raiva, da competição 

ou da própria vida. Juntando-as, o autor cria uma definição de jogo facilmente encontrada 

nos mais variados textos do assunto.  

 

“O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 

de ser diferente da ‘vida quotidiana’.” (HUIZINGA, 2010, p.33) 

 

Com essa definição estruturada, Huizinga parte então para a comparação da 

natureza do jogo e sua relação com estruturas da sociedade, como cultura, linguagem 

ensino, filosofia, direito, guerras, arte, e até a própria estruturação da sociedade em si. 

Sua pesquisa é bem detalhada e possui vários apontamentos interessantes que este 

trabalho não é capaz de iluminar completamente. Um ponto de destaque, porém, é o de 

que o significado comum do conceito de jogo surgiu depois de práticas de jogos já bem 

estabelecidas, como as competições gregas por exemplo. Essa observação destaca a 

capacidade do jogo e sua penetração na sociedade, capaz de se posicionar como um 

importante elemento cultural, que as vezes é diminuído nos jogos atuais já apresentados 

sob o conceito comum difundido. 

Porém, embora a pesquisa de Huizinga seja impressionante e crie espaço para a 

discussão dos jogos em vários cenários, é justamente essa demasiada generalização da 
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ideia que também é criticada. Dentre os críticos, vale citar o pesquisador Roger Caillois, 

que também se dedica ao estudo dos jogos e do seu significado. Caillois não nega os 

estudos e a pesquisa de Huizinga, pelo contrário, ele aponta sua demasiada generalização 

e procura corrigi-la. 

Em seu livro “Man, Play and Games” (Caillois, 2001), o autor procura delimitar 

e classificar os jogos e a atividade de jogo em estruturas mais organizadas, a fim de evitar 

a ideia de que “tudo é jogo”. Uma ressalva que deve ser feita inicialmente é que, como 

no título da obra mencionada, podemos ver a utilização de dois termos “play” e “games”, 

uma diferenciação linguística relevante, que no inglês se refere respectivamente ao ato de 

jogar e a ideia de jogo propriamente dita, que embora no português sejam fundidas em 

um mesmo termo (jogar), possui certas distinções no inglês, que o autor trabalha e 

engloba em seu texto. 

Sabendo das variadas possibilidades de jogos diferentes, assim como os vários 

significados das próprias palavras play e games, Caillois estipula quatro áreas de 

classificação, que ele sugere mais como quadrantes de orientação do que como definições 

rígidas, sendo elas: Agon, que engloba os jogos de competição (futebol, bilhar, xadrez); 

Alea, que engloba os jogos de sorte e de aposta (loteria ou roleta); Mimicry/mimese, que 

engloba as atividades de encenação e simulação (teatro ou brincar de pirata); Ilinx, que 

trata de atividades cujo o autor relaciona como causadoras de sensações de vertigem, de 

prazer, de queda, de enjoo e de desordem (crianças girando até cair ou adultos dirigindo 

em altas velocidades). O autor também propõe dois polos que perpassam esses quadrantes 

e podem alterar as características dos games de acordo com a postura dos jogadores, polos 

que ele denomina: Paidia, ligado a uma postura de improvisação e apreciação, e Ludus, 

ligado a disciplina e formas mais organizadas de jogo, o que diferenciaria, por exemplo, 

um jogo de cartas entre amigos de um jogo profissional de poker. 

 

“ Regras são inseparáveis dos games a partir do momento que esses se tornam 

institucionalizados. Desse momento em diante elas (as regras) se tornam parte 

da sua natureza. Elas transformam o game em um instrumento de cultura 

fecundo e decisivo. Mas uma liberdade básica é essencial para o jogar a fim de 

estimular fantasia e distração. Essa liberdade é a indispensável força motriz e 

a base para os mais complexos e organizados sistemas de jogo. Um tão básico 

poder de improvisação e desfrutamento, o qual eu denominei paidia, é aliado 
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do prazer por dificuldade gratuita que eu denominei ludus, a fim de englobar 

os vários games nos quais, sem exagero, uma qualidade civilizadora pode ser 

atribuída. De fato, os games refletem a moral e os valores intelectuais de uma 

cultura, assim como contribuem para o seu refinamento e desenvolvimento.” 

(Caillois, 2001, p.141) 

 

 Enquanto Huizinga parte da observação e articulação de diferentes atividades 

humanas que retomam e revelam os elementos de jogo propostos pelo autor, Cailois 

reforça a necessidade de uma categorização mais clara dos possíveis tipos de jogos 

existentes e de suas aplicações; Cailois até mesmo formula as combinações possíveis 

entre as áreas de jogos, como Agon + Alea sendo uma combinação recorrente enquanto 

que Ilinx +Mimicry seria uma combinação incompatível. 

 Discutir qual é a forma correta de categorizar os jogos não é a premissa deste 

trabalho, não só isso, devemos ter o cuidado de não darmos por entendido os estudos dos 

jogos pelo debate sobre os videogames; games são uma mídia, eles existem em um 

contexto específico e possuem um potencial comunicacional, que é o que se explora aqui, 

de forma também específica. O que os estudos dos jogos fornecem para nossa discussão 

são justamente noções do conceito de jogo que, estando presentes na mídia, alteram a 

forma pela qual sua mensagem é transmitida. 

 Das características que podemos encontrar nos estudos desses autores, se mostra 

mais correto nos atermos as características que ambos autores destacam 

concordantemente; não ignoramos, porém, que as outras ideias tragas pelos autores 

podem e provavelmente são observadas em diversos jogos, mas como já estaríamos 

entrando em análises mais particulares, os pontos em comum se mostram mais relevantes 

ao nosso debate. 

 As duas principais características que os autores concordam como fundamentos 

essenciais do jogo são as de que o jogo é uma atividade espontânea, na qual o indivíduo 

resolve se engajar livremente, e a de que o jogo possui regras e especificações que o 

indivíduo aceita se submeter (incluindo nessa característica também as noções de tempo 

e espaço delimitados). 

 Observando a primeira característica, os autores concordam que os indivíduos 

optam por jogarem espontaneamente. Nesse sentido, podemos considerar que os 
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indivíduos se portam de forma favorável às exigências do jogo que, como Huizinga, 

destaca, se coloca como a aceitação de suas regras e lógicas próprias. Observando esse 

aspecto de uma perceptiva comunicacional, podemos pressupor que essa mesma 

disposição ao jogo se coloca como uma disposição ao seu conteúdo e a sua mensagem. 

Como a ideia de jogo se mostra presente em todos os games, podemos dizer que a 

mensagem da mídia se mostra de acesso mais fácil ao indivíduo, quando o contato de 

ambos ocorre, diferentemente da televisão por exemplo, onde a mensagem pode se 

mostrar de forma indesejada ou abrupta. Essa disposição também não pode ser 

compreendida como aceitação, podemos compará-la com a ida de um indivíduo à sala de 

cinema: em ambos os casos os indivíduos se pré-dispuseram ao formato da mídia e a 

receberem sua mensagem, o que podemos considerar uma vantagem em termos de 

atenção, todavia a compreensão, assimilação e aceitação da mensagem e do conteúdo só 

se revela durante o processo de transmissão ou ao seu final, derivando de outros fatores. 

 A segunda característica atua de modo similar, mas com um viés diferente. Os 

indivíduos assumem as regras do jogo, de movimentação, tempo, de conduta, etc, 

enquanto em contato com o mesmo. Em meio a um jogo de futebol, o indivíduo deve 

aceitar as regras de limite do campo, de marcação de gols e faltas, ou caso esteja em um 

jogo de simulação e interpretação, como RPG, o jogador deve assumir e se comportar 

como o personagem que lhe é imposto. Isso faz com que modos de agir que talvez não 

façam sentido ou que não condizam com os modos de agir padrões do indivíduo tenham 

que ser assumidos pelo mesmo, ao menos de forma temporária. Se pensarmos na forma 

de conteúdo da mensagem, essa característica na mídia do videogame faz com que os 

indivíduos que estejam jogando tenham que assumir a lógica e as propostas do conteúdo 

ali apresentado. 

 Essas características não se mostram exclusivas da mídia do videogame, mas sua 

combinação é um elemento ímpar e é justamente ela que desperta atenção nessa 

discussão. Os games assumem uma dupla característica de posicionamento do indivíduo 

perante o conteúdo, que também se mostram duas características positivas em relação a 

transmissão. O jogo se baseia na manipulação de certas imagens, numa certa 

“imaginação” da realidade (HUIZINGA, 2010, p.7); as realidades que os jogos podem 

criar são inúmeras, como os autores observaram, desde rodopios com o propósito de 

causar vertigem até cultos religiosos, essa mesma multiplicidade também acompanha a 

multiplicidade e complexidade comunicacional que o elemento do jogo pode implicar. O 
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que nos convém ressaltar dessa discussão, que devemos ter em mente nas demais 

discussões sobre a mídia, é de que o indivíduo se portará de forma predisposta a atuação 

da mídia, o que pode acarretar também uma predisposição ao seu conteúdo. Essa relação 

não é direta, não se trata de uma lógica simples, pois como veremos mais adiante, há uma 

dissociação entre os elementos do game (como conteúdo e regras) onde o jogador pode 

se colocar defronte à apenas um desses elementos, mas que não nega o fato de a 

predisposição proveniente do jogo se manter sempre presente em algum nível da mídia. 

  

2.2- Divisões dos games 

 

 Nós compreendemos que os videogames são uma mídia, mas essa compreensão 

nos oferece mais uma forma de classificação do que um viés de abordagem nos estudos 

da área. Devido a pouca tradição de estudo do tema, também corremos o risco de adotar 

ideias e métodos de análise aplicados à outras mídias ao estudo dos games. Aqui, 

apresentamos as propostas de abordagem da mídia que nos auxiliam não só a dissecar 

nosso objeto de estudo como também nos orienta na direção da qual seu debate se 

estabelece. 

 O primeiro autor que nos oferece uma compreensão sobre a mídia dos games é 

Espen Aarseth. Em Aarseth nós possuímos duas formas complementares de observação: 

a primeira apresenta os videogames como uma forma de literatura ergótica, enquadrada 

em um contexto maior de hiper-texto; a segunda se trata de uma divisão dos games em 

três dimensões, game world, gameplay e game structure, onde cada dimensão engloba 

características e funções distintas. 

 A primeira forma de compreensão dos games apontada por Aarseth advém de um 

estudo mais especifico sobre a mídia, onde o autor investiga sobre a capacidade dos games 

de contarem histórias, focando nos games cujo conteúdo se classifica como gênero de 

aventura. 

 Nessa primeira forma, o autor propõe observarmos a mídia como um hipertexto, 

de modo similar a ideia de hipertexto de Pierre Lévy, apresentada anteriormente. Para 

articular de forma menos genérica sobre o tema, Aarseth também propõe a ideia de 
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cybertext, uma apropriação da ideia dos hipertextos mais contextualizada aos 

computadores, à conectividade em rede e aos hiperlinks. 

 

The concept of cybertext focuses on the mechanical organization of the text, 

by positing the intricacies of the medium as an integral part of the literary 

exchange. However, it also centers attention on the consumer, or user, of the 

text, as a more integrated figure than even reader-response theorists would 

claim. The performance of their reader takes place all in his head, while the 

user of cybertext also performs in an extranoematic sense.2 (AARSETH, 1997, 

p. 1) 

 

 Esse tipo de texto e sua leitura está muito ligado à narrativa e à forma pela qual os 

indivíduos atuam para chegar a mensagem. Diferentemente dos textos padrões, os 

cybertextos exigem um esforço a mais dos indivíduos, onde a leitura não se mostra 

simplesmente linear, mas possuis idas e voltas que formatam o significado e a mensagem 

de acordo com o esforço do indivíduo. Podemos trabalhar como exemplo um texto online, 

que em meio ao seu conteúdo possui palavras destacadas que funcionam como hiperlinks, 

ligando-as a explicações mais detalhadas e conteúdo adicional, onde o leitor pode adquirir 

vários níveis de interpretações distintos de acordo com suas decisões e esforço. 

 A aproximação do autor à essa perspectiva se dá também pela observação de um 

game específico que trabalha justamente com a ferramenta do texto: “Adventure”. O 

game Adventure se enquadra no gênero de games de aventura e procura narrar uma 

história de fantasia. O game, simples, foi desenvolvido para ser jogado em computadores 

em 1977, não possuindo recursos gráficos, apenas textos com os quais o jogador deveria 

interagir. No game, uma frase aparecia na tela para o jogador como “Você está em uma 

estrada, de frente para uma pequena casa de tijolos, com uma floresta em seguida”, onde 

o jogador deveria escrever sua ação no teclado como “Entrar na casa” ou “Ir para a 

floresta”. Cada resposta, se compatível com as várias respostas possíveis programadas, 

                                                           
2 O conceito de cybertexto foca na organização mecânica do texto, ao colocar os meandros da mídia como 
uma parte integral da troca literária. Contudo, ele também centra a atenção no consumidor, ou usuário, 
do texto, como uma figura mais integrada até do que os teóricos de audiência proclamariam. A 
performance dos seus leitores acontece em suas mentes, enquanto os usuários de cybertextos também 
performam em um nível extra somático. (Tradução própria) 
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fornecia uma nova informação ao jogador e assim sucessivamente, onde o jogador iria 

formando sua própria aventura. 

 Assim como nos textos onlines com hiperlinks, Aarseth observa que os recursos 

disponíveis aos computadores e aos games permitiam um tipo diferente de navegação 

textual. Cada caminho decidido trilhar pelo indivíduo, cada escolha do que explorar e do 

que não explorar formatava toda a visão geral da história, havendo um entrelaçamento 

entre uma ação do indivíduo e a construção de um significado. Essa relação o autor 

classificou como sendo ergótica. 

 

During the cybertextual process, the user will have effectuated a semiotic 

sequence, and this selective movement is a work of physical construction that 

the various concepts of ‘reading’ do not account for. This phenomenon I call 

ergodic, using a term appropriated from physics that derives from the Greek 

words ergon and hodos, meaning ‘work’ and ‘path.’ In ergodic literature, 

nontrivial effort is required to allow the reader to traverse the text.3 

(AARSETH, 1997, p. 1) 

 

 A ideia de ergótico trabalha com a noção de a mensagem do texto não se alojar 

apenas no seu conteúdo, mas de ela ser construída junto as decisões do indivíduo, isso 

coloca um grau de importância maior no leitor desses tipos de texto, que agora possui um 

grau de influência não trivial no próprio significado daquilo que lhe é apresentado. O 

texto deixa de ser um caminho pré-definido para o indivíduo e torna-se um mundo por si 

só, capaz de ser explorado por ele. 

 Devemos ter em mente, porém, que embora a característica de ergótico elucide 

uma forma comunicativa dos games, ela se vincula, em um primeiro momento, apenas 

aos games com um viés narrativo, o que não corresponde a totalidade de estilos e gêneros 

da mídia. Essa ressalva é feita pelo próprio Aarseth, que compreende a impossibilidade 

de um único viés de análise da mídia, partindo para a proposta de um método de análise 

que seja capaz de lidar com o estudo dos games em diferentes níveis. 

                                                           
3 Durante o processo cybertextual, o usuário terá efetuado uma sequência semiótica, e esse momento 
seletivo é um trabalho de construção física que os vários conceitos de leitura não levam em consideração. 
Esse fenômeno eu chamo de ergótico, utilizando de um termo apropriado da física que é derivado das 
palavras gregas ergon e hodos, significando trabalho e caminho. Na literatura ergótica, um esforço não 
trivial é requerido para permitir ao leitor atravessar o texto. 



39 
 

 Aarseth propõe, posteriormente, uma divisão dos games em dimensões, cada qual 

abrigando certas peculiaridade e características próprias nas quais os variados games 

podem focar para se diferenciarem. A divisão dessas dimensões ocorre apenas de forma 

teórica, onde na prática elas se encontram misturadas e interagindo entre si, o que indica 

também que mesmo que certas características estejam alojadas em determinada 

dimensão, ela ou seus reflexos podem ser vistos nas outras. Essas dimensões são: 

 

1. Gameplay (ações do jogador, estratégias e motivações) 

2. Game-structure (regras do game, incluindo regras de simulação) 

3. Game-world (conteúdo ficcional, topologia, design, texturas, etc.) 

 

Exemplificadas acima já com seus elementos e características distintos, o autor 

compreende essas dimensões como estruturas base para conseguirmos iniciar uma 

discussão sobre qualquer game. 

 

Almost any game, from football to chess, can be described by this tripartite 

model. Since a game is a process rather than an object, there can be no game 

without players playing. Since these games are about controlling and exploring 

a spatial representation the game must take place inside a clearly defined game 

world. And since all games have rules for advancing or losing, the game-

structure of rules is perhaps the most fundamental of the three elements. 

Without rules to structure actions, but with a (virtual) world, we would have 

free play or other forms of interaction, but no gameplay.4 (AARSETH, p.3) 

 

 Essas dimensões não simplificam ou resumem o que os games são, elas atuam 

como direcionamentos e focos para os estudos. Nós podemos trabalhar com games de 

aventura, como já mencionados, que mesclam todas as dimensões para transmitir uma 

                                                           
4 Quase todos os jogos, do futebol americano ao xadrez, podem ser descritos por este modelo tripartido. 
Já que o jogo é um processo ao invés de um objeto, não pode haver jogo sem jogadores jogando. E já que 
todos os jogos possuem regras para avanço ou derrota, a estrutura de regras do jogo é possivelmente a 
mais fundamental dos três elementos. Sem regras para estruturas ações, mas com um mundo, nós 
teríamos brincadeiras livres ou outras formas de interação, mas não jogabilidade. (Tradução própria) 
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ideia de narrativa, onde conseguimos compreender certos usos e junções resultando em 

mecanismos comunicacionais distintos, como a noção de ergótico, por exemplo. Da 

mesma forma que podemos observar games mais simples, como Tetris, que trabalham 

com o entretenimento puro, uma simples atividade de prazer, ainda sim podendo observar 

quais de seus recursos são utilizados para tal fim. 

 Seguindo a mesma proposta de dividir os games, encontramos em Jesper Juul um 

outro viés sobre o debate. Juul observa o fenômeno dos games como uma junção entre 

um sistema de regras reais e um mundo ficcional. Juul acredita que a variedade e 

complexidades dos games é tamanha que a procura por uma definição bem especifica de 

elementos pertencentes da mídia sempre acompanharia equívocos e excluiria títulos, se 

atendo assim a uma divisão binária mais geral. 

 

These are the two things that video games are made of: real rules and fictional 

world. […] The interaction between game rules and game fiction is one of the 

most important features of video games […] Their interaction is present in 

many aspects of games: in the design of the games themselves; in the way we 

perceive and use games; and in the way we discuss games. This interaction 

give the player a choice between imagining the world of the game and seeing 

the representation as a mere placeholder for information about rules of the 

game.5 (JUUL, 2005, posição 50 kindle) 

 

 Na definição de Juul, podemos imaginar uma escala entre dois polos extremos, o 

polo das regras e o da ficção, onde há um degrade de diferentes aportes e interações dois 

quais os games podem se enquadrar. O ponto interessante dessa divisão, como aponta o 

próprio autor, é o de que os games podem pender na escala totalmente para o lado das 

regras, mas não somente para o lado da ficção. 

 

                                                           
5 Estas são as duas coisas das quais os videogames são feitos: regras reais e mundos ficcionais. [...] A 
interação entre regra e ficção do game é um dos recursos mais importantes dos videogames. [...] Sua 
interação está presente em vários aspectos dos games: no design dos games; na maneira como 
percebemos e utilizamos games; e na forma como discutimos games. Essa interação dá ao jogador a 
escolha entre imaginar o mundo do game ou ver sua representação como um mero espaço reservado 
para informação sobre regras. (Tradução própria) 
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“In fact, the player’s experience of the game fiction appears not to require 

much consistency – the world of a game is something that the player can often 

choose to imagine at will.”6 (JULL, 2005, posição 85 kindle) 

 

 Essa possível pendência parece se remeter justamente ao elemento de jogo como 

um fator que os games carregam consigo, trazendo as concepções de pura abstração e 

foco nas regras que os jogos não eletrônicos e não digitais possuem, como apontados por 

Huizinga e Cailois. Essa mesma questão também levou o autor a ponderar sobre a 

capacidade narrativa da mídia como um de seus fatores comunicacionais. 

 Juul afirma que a habilidade dos indivíduos se comunicarem e contarem histórias 

está intimamente ligado à narrativa. Percebendo a narrativa como um fenômeno que só 

pode ser observado pelo escopo de um meio ou uma mídia, sua existência se comprova 

pela capacidade de conseguirmos contar uma mesma história através de mídias diferentes, 

onde transportamos a narrativa de uma para outra. Seguindo essa lógica, os games se 

mostrariam uma mídia narrativa e com potencial comunicacional se pudéssemos 

transportar a narrativa de uma outra obra para eles. 

 O maior problema com essa comparação, como apontado por Juul, é que em outras 

mídias onde o fenômeno da narrativa é observado, como cinema, televisão e teatro, o 

público possui uma postura diferente em relação ao conteúdo, no sentido de que ele não 

é capaz de mudar a direção da história, enquanto que nos games não só esse papel é 

fornecido ao jogador, é essa jogabilidade que caracteriza a mídia.  

 Sendo assim, o problema se encontra justamente no jogar. Quando falamos da 

ação do jogador em um game, estamos falando de uma ação, algo que ocorre em um 

determinado espaço e tempo, e que por ser um reflexo das decisões do jogador, ocorre 

sempre no tempo presente, no aqui e no agora. Esse tempo presente, no qual as ações do 

jogador se encontram, não condiz com o tempo de narrativa comum, no passado, presente 

nas outras mídias. 

 

                                                           
6 De fato, a experiência da ficção do game aarenta não requerer muita consistência – o mundo de um 
game é alguma coisa que os jogadores podem frequentemente escolherem imaginar a vontade. 
(Tradução Própria). 
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In a game where the user watches video clips and occasionally makes choices, 

the three times will move apart (narrative time, story time, reading time), but 

when the user can act, they must necessarily implode: it is impossible to 

influence something that has already happened. This means that you cannot 

have interactivity and narrativity at the same time. And this means in practice 

that games almost never perform basic narrative operations like flashback and 

flash forward. Story and discourse follow instead.7 (JUUL, 1999, p.31) 

 

 A ideia por trás desse debate, segundo Juul, é de explicitar como não podemos 

simplesmente aplicar as noções pré-definidas de comunicação e transmissão de 

mensagens à mídia do videogame, que possui uma interação entre seus tempos e atores 

diferenciada das “mídias tradicionais”. Da mesma forma, também não podemos 

compreender que o conteúdo ficcional dos games é construído separadamente por um 

modelo tradicional de narrativa ou de literatura e depois unido a um conjunto de regras 

especifico. 

 Para tornar sua divisão mais clara, Juul propõe seis características fundamentais 

dos games que ordenam os elementos entre seus polos: 

 

 1. Regras: Os games são baseados em regras. 

 2. Resultados variáveis e quantificáveis: Games possuem resultados variados e 

quantificados. 

 3. Valorização de resultados: Os diferentes resultados potenciais são imbuídos 

com diferentes valores, alguns positivos e outros negativos.  

 4. Esforço do jogador: O jogador exerce esforço a fim de influenciar o resultado. 

(Games são desafiadores) 

 5. Jogadores conectados ao resultado: O jogador está emocionalmente ligado 

ao resultado do game no sentido de que sele será um vencedor e “feliz”, no caso de um 

resultado positivo, mas um perdedor e “infeliz” no caso de um resultado negativo. 

 6. Consequências negociáveis: O mesmo game (conjunto de regras) pode ser 

jogado com ou sem consequências na vida real. 

                                                           
7 Em um game onde os usuários assistem vídeo clipes e ocasionalmente fazem escolhas, os três tempos 
se moverão separadamente (tempo da narrativa, tempo da história, tempo da leitura), mas quando os 
usuários podem agir, eles devem necessariamente implodir: é impossível influenciar alguma coisa que já 
tenha acontecido. Isso significa que você não pode ter interatividade e narratividade ao mesmo tempo. 
E isso significa em prática que games quase nunca performam operações básicas de narrativa, como 
flashback e flash foward. História e discurso seguem em seu lugar. (Tradução própria) 
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A game is a rules-based system with a variable and quantifiable outcome, 

where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort 

in order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the 

outcome, and the consequences of the activity are negotiable.8 (JUUL, 2005, 

posição 400 kindle) 

 

 Em ambos os autores, Juul e Aarseth, vemos um esforço dos mesmos em procurar 

classificar as características fundamentais que constroem a mídia e pelas quais devemos 

nos orientar. Observamos também, porém, que ambos ainda procuram estipular limites e 

separações entre os games e métodos, conceitos e ideias já estipulados e trabalhados em 

outras mídias, sejam em Aarseth enquadrando aproximando os games a uma forma 

textual ou Juul discutindo a questão narrativa. 

 Fica claro que ainda há uma vasta discussão a ser feita para que possamos tomar 

os termos e classificações como verdades ou referências obrigatórias, mas por hora 

podemos nos orientar por meio desses caminhos. Enquanto a divisão dualística de Juul se 

mostra pertinente, mesmo com sua sub-divisão em mais seis categorias, ela ainda se pauta 

em termos muito variáveis, como valores e emoções, o que a torna mais interessante para 

pensarmos os games em uma escala qualitativa. A divisão de Aarseth, além de já 

conseguir destacar áreas distintas existente dentro de um game, também o faz já 

direcionando focos de estudo e discussão nas mesmas, se mostrando um método mais 

interessante de aplicação deste trabalho. 

 As ideias de Juul e Aarseth não se mostram como concorrentes, o que não cria um 

obstáculo para suas interpolações. De fato, observa-se que cada autor se difere mais por 

tentar estipular uma nomenclatura ou terminologia especifica do que por possuírem vieses 

opostos. O que ambas pecam, porém, é que embora os jogadores tenham um papel de 

relevância na ideia geral das duas, sua observação é pouca desenvolvida, onde as divisões 

dos autores acabam caindo em uma observação mais estática dos games. 

                                                           
8 Um game é um sistema baseado em regras com resultados variáveis e quantificáveis, onde diferentes 
resultados são imbuídos com diferentes valores, o jogador exerce esforço para influenciar o resultado, o 
jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado e as consequências de suas ações são negociáveis. 
(Tradução própria) 
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 Para compreender essa relação dos jogadores, se mostra apropriado trazer ainda 

um outro autor, Gonzalo Frasca. Em Frasca encontramos uma outra divisão e forma de 

análise dos games: playworld, mechanics e playformance. A divisão de Frasca se 

assemelha com as dimensões propostas por Aarseth, não apenas em número, mas também 

em seu conteúdo. A principal diferença de Frasca para Aarseth e também para Juul é o 

foco explicito para o jogador. 

 

 1. Playformance: Se refere a performance do jogador, tanto física quanto mental. 

 2. Mechanics: Se refere às regras, aludindo a ideia de um sistema de engrenagens 

em movimento. 

 3. Playworld: Se refere a materialidade da atividade, seus objetos, espaços e 

tempo. 

 

 O estudo de Frasca se encaminha na direção de compreender o que ele chama de 

uma retórica dos games, ou seja, de compreender os recursos do game que permitem o 

jogador compreender o seu objetivo (de entretenimento, comunicacional, cultural, etc). A 

diferenciação para a categorização de Aarseth, ao remover os termos “game”, como em 

game-world e playworld, se dá pelo fato de no inglês game ser tanto um objeto fixo quanto 

uma atividade performada (Chess is a game, and I can play a game of chess)9, onde o 

autor reforça constantemente o papel do jogador e da atividade exercida nos games. 

 

A systemic approach that favors the gameʼs structure provides a clear benefit 

if we are interested in the authorial view, since it offers tools for understanding 

the design techniques that the game puts into place. It lacks, however, 

explanatory power to deal with player behavior that does not perfectly match 

the designerʼs intentions. The solution is not to replace a systemic approach 

with a player centric one, because the player never really plays alone but in 

collaboration with the designer. That being said, in certain cases it may be 

                                                           
9  Xadrez é um jogo (peças e tabuleiros), e eu posso jogar um jogo de xadrez. (Tradução própria) 
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useful to favor one perspective over the other, but only as long as we are aware 

of the limitations of each position.10 (FRASCA, 2007, p.191) 

 

 Frasca realiza uma comparação entre games e arquitetura para ilustrar seu ponto 

de vista. Se pensarmos na arquitetura apenas como uma forma de construção de casas e 

edifícios, como um empilhamento de tijolos, nos esquecemos de que essas construções 

possuem uma finalidade. Ao olhar por fora ou por uma fotografia, podemos não 

compreender a dinâmica da arquitetura, somente vivenciando as construções podemos 

compreender se a casa faz barulho a noite, se não há tomadas o suficiente para ligar os 

aparelhos eletrônicos, se o encanamento não funciona direito. O mesmo acontece com os 

games, embora possamos deliberar sobre seus potenciais com um olhar de fora, é somente 

na experiência do jogar que ele se revela por completo. 

 Neste trabalho, nossa discussão se seguirá pela divisão proposta por Aarseth, 

devido justamente ao seu arranjo direcionado mais a noções estáticas, o que nos auxilia 

na divisão e diferenciação das dimensões do objeto estudado. Como já mencionado, o 

debate de Juul nos auxilia de modo qualitativo nesse estudo e o reforço à participação do 

jogador defendido por Frasca se coloca na mesma posição, onde em um momento 

posterior, as dimensões serão debatidas mais detalhadamente pelo viés do uso e ação. 

 

2.3- Imersão e experiência do jogador 

 

 Nesta seção, destacamos outra característica dos games essencial para o debate 

sobre comunidade que esse trabalho propõe, que é sua capacidade de imersão. Além 

disso, também aprofundamentos um pouco sobre a questão da participação do jogador na 

mídia, como proposto por Frasca, característica essa que acompanha fortemente a 

capacidade imersiva da mídia. 

Uma afirmação recorrente sobre a mídia do videogame é a de que ela é uma mídia 

imersiva, capaz de envolver os seus usuários por horas consecutivas. O fato de ela ser 

                                                           
10 Uma abordagem sistemática que favorece a estrutura do game providencia um benefício claro se 
estivermos interessados no ponto de vista autoral, uma vez que ela nos oferece ferramentas para 
compreender as técnicas de design que os games aplicam. Ela carece, contudo, poder explanatório para 
lidar com o comportamento do jogador que não coincide perfeitamente com o comportamento 
intencionado pelo designer. A solução não está em substituir uma abordagem sistemática por uma 
centrada no jogador, pois um jogador nunca joga realmente sozinho, mas em conjunto com o designer. 
Com isso dito, em certos casos pode ser útil favorecer uma perspectiva sobre a outra, mas apenas quando 
estivermos cientes de suas limitações em cada posição. (Tradução própria) 
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imersiva, porém, não pode ser tido como uma característica inata, pensando 

principalmente no desenvolvimento e design dos games, essa característica não é algo 

aplicado, mas sim algo despertado. 

O termo imersão é emprestado na discussão, proveniente da sensação de ter o 

corpo envolto de algo, como um indivíduo submerso em uma piscina. A sensação de 

imersão, porém, vai além de uma mera questão de posicionamento e de lugar, mas se 

vincula também às ideias de alcance e de ações possíveis, algo como introduzir um ser ao 

seu mundo. 

Não se pode simplesmente propor que uma mídia seja imersiva, mesmo o sentido 

de imersão é algo variável de uma mídia para outra, onde podemos observar a imersão de 

um leitor na história em um livro ou a imersão sonora de um ouvinte de rádio em sua 

música favorita como fenômenos distintos. Nos videogames, o sentido do termo é um 

conjunto de aparatos da mídia, que de forma geral, trabalham com a ideia de tornar a 

mídia ativa, ou seja, fugir dos elementos de passividade, cativando o jogador como ator 

do contexto apresentado. 

Para compreendermos melhor a ideia de imersão nos games trazemos as ideias 

defendidas por Janet Murray sobre o tema. Em seu livro “Hamlet no Holodeck”, embora 

a autora não se restrinja a uma análise exclusiva da mídia do videogame, seu debate se 

estende à toda uma gama de novas mídias digitais que usufruem da capacidade 

computacional para implementarem novos modos de comunicação. Para ilustrar o debate, 

ela descreve uma cena do seriado norte-americano Star Trek: Voyager, que se passa no 

Holodeck, uma sala que funciona como um poderoso criador de hologramas futuristas. 

Segue (MURRAY, 2001, p.29): 

 

Num ponto distante da galáxia, em algum momento do século XXIV, a jovial 

e competente Kathryn Janeway, capitã da nave estelar Voyager, está 

desfrutando uma folga em suas obrigações com sua “holonovela” favorita. 

Trocando seu lustroso uniforme da Frota Estelar por um vestido vitoriano com 

uma ampla armação, Janeway entra numa das “holossuites” da nave onde está 

sendo executada uma simulação tridimensional de uma sala de visitas inglesa 

ricamente mobiliada, completa com aconchegantes poltronas e uma lareira 

abrasadora. Contemplando o fogo, pensativo, está o belo herói romântico, que 

a saúda, enquanto ela entra na sala, como sua preceptora, Lucy Davenport. Ele 

lhe dirige um olhar cheio de significado, que ela lhe devolve gravemente. 

 

 “Lorde Burleigh, há algo errado?” 
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“Sim, terrivelmente errado.” 

 

Ele avança inesperadamente em sua direção, toma-a nos braços e beija-a com 

ardor. “Meu me apaixonei por você, Lucy.” Seus olhares fixam-se, 

perdidamente, um no outro. 

 

Mas é hora do chá, e eles são interrompidos pela chegada da sinistra governanta 

e dois jovens filhos de Lorde Burleigh, inquietos e reticentes. Sua filhinha, 

Beatrice, derruba a xícara de chá com um sobressalto, quando questionada 

sobre a misteriosa música de piano que Lucy esteve ouvindo. 

 

O irmão precoce de Beatrice, Henry, rapidamente faz com que ela se cale. 

 

Assim que se veem novamente a sós, Lucy confronta-se com Loder Burleigh: 

“O que está acontecendo nessa casa? Como é possível que você não saiba que 

Beatrice toca piano? Por que não posso ir ao quarto andar? O que há lá em 

cima? 

 

“Essas são perguntas que você não deve fazer”, ele declara imperiosamente.  

“Mas eu as estou fazendo”, ele replica com fervor. “Estou preocupada comas 

a crianças. Beatrice fantasia que sua mãe ainda está viva.” 

“Não prossiga com isso, eu lhe imploro”, ele diz, olhando-a profundamente 

nos olhos. 

 

A tensão do confronto cresce dramaticamente e Lucy está sem fôlego com toda 

a excitação quando, subitamente, outra voz se faz ouvir: 

 

“Ponte para Capitã.” 

“Interromper programa”, diz Lucy/Janeway, afastando-se relutantemente da 

imagem agora congelada de Lorde Burleigh, “Janeway aqui”. 

“Nós fomos contatados por um representante do governo Botahn. Eles querem 

falar com a senhora.” 

“Estou a caminho.” 

Enquanto se prepara para sair, Janeway par aum instante diante do holograma 

imobilizado de seu suposto amante. “Lamento meu senhor. O dever me 

chama”, ela diz, sorrindo, antes de partir a passos largos para reassumir o 

comando da nave. 

 

 Essa transcrição se mostra um exemplo total de imersão, Janeway se encontra 

“envolta” de um mundo, um lugar, personagens, uma história, e além disso, ela mesma 
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toma para si uma personagem, assumindo suas funções e desempenhando um impacto 

nesse mundo. Janeway é capaz de agir e interagir com o mundo ao seu redor, tendo em 

suas ações e repercussões o despertar de sentimentos e emoções. 

 O termo imersão é comumente utilizado para se remeter apenas a ideia de se estar 

em uma outra realidade, mas como mostrado acima e como apontado na obra de Murray, 

quando trazemos a ideia de imersão para as mídias digitais e os computadores, devemos 

ter em mente que essa imersão implica em participação dos indivíduos. Se a noção de 

estar envolto em água pode ser aplicada ao ouvinte de rádio que se deixa levar pela 

música, o mesmo não ocorre com o jogador de videogame, que deve aprender a nadar. 

 Murray evoca a metáfora da visita para demonstrar como o processo ocorre em 

mídias participativas. Os indivíduos ao adentrarem um mundo novo, se eles podem atuar 

nesse mundo, teoricamente poderiam fazer as mesmas ações que fariam em qualquer 

outro lugar, todavia, como ocorre com um visitante à um lugar desconhecido, esse deve 

se adequar as normas de conduta do ambiente que visita, assim como deve compreender 

que essa situação nova é limitada por um período de tempo e espaço, uma vez que ele não 

pertence a essa realidade e não pode ocupá-la para sempre. 

 O agir e o participar nessas mídias, que a autora sustenta, não se refere à simples 

ideia de desempenhar uma atividade. Um indivíduo assistindo televisão desempenha uma 

atividade ao mudar de canais, modificar o volume, etc, mas o atuar nas mídias digitais 

evoca a sensação de agência, que segundo Murray se traduz como a sensação do indivíduo 

de saber que suas ações possuem significado no contexto geral da mensagem. 

 

Quanto mais bem resolvido o ambiente de imersão, mais ativos desejamos ser 

dentro dele. Quando as coisas que fazemos trazem resultados tangíveis, 

experimentamos o segundo prazer característico dos ambientes eletrônicos – o 

sentido de agência. Agência é a capacidade gratificante de realizar ações 

significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas. Esperamos 

sentir agência no computador. (MURRAY, 2001, p.127) 

 

 Em Frasca, já na discussão sobre os games, o autor observa essa situação como a 

característica de engajamento dos games. Tendo os games como uma atividade, o autor 

compreende que a mídia utiliza de suas características, nas diferentes dimensões, para 

tornar a ação do jogador significativa. Nos games, as ações engajam os jogadores em uma 

forma dual, em que por um lado elas fornecem prazer aos jogadores (o emocionam no 

gameworld, ou o pontuam no gameplay, por exemplo) e prendem a atenção do jogador, 



49 
 

colocando essas atividades como fatores cruciais que garantem o progresso no game, 

perder ou vencer. 

 Frasca ainda propõe que a atividade e engajamento do jogador pode ocorrer de 

forma ilusória, como é o caso da maioria dos games e jogos de azar. Mesmo que a ação 

do jogador seja limitada, como apertar um botão ou abaixar uma manivela, é observado 

em muitos casos que os jogadores depositam uma importância no modo como eles 

realizam essa ação, acreditando de alguma forma que eles possuem uma influência ou 

controle nos resultados finais. 

 A ideia de ergótico, discutida anteriormente, observa a capacidade dos games de 

construírem sentido através das ações do jogador, em que cada escolha e tomada de 

decisão contribui para a significação do game. Comparando com a ideia de imersão de 

Muray, podemos observar que o modo pelo qual Aarseth propõe a construção de sentido 

nos games atua, ao mesmo tempo, na cativação do jogador e no despertar dos sentidos de 

agência e imersão. 

A participação no videogame se assemelha bastante a questão teatral e a 

encenação dos atores no teatro, como também destaca Muray. Os indivíduos se encontram 

em um mundo definido, o do jogo ou o do palco, e devem escolher suas ações conforme 

o que lhes é permitido, com o jogador se movendo para a esquerda e direita ou o ator 

recitando sua fala. Essas ações não existem da mesma forma que elas já existem nas 

palavras de um livro ou nas imagens de um filme, mas espera-se que elas surjam, para 

que os personagens da peça dialoguem, ou que o personagem do jogo avance, sendo que 

é justamente essa apropriação da ação do indivíduo que gera uma percepção diferente.  

 

“Acontecimentos encenados têm um poder transformador que excede tanto o 

dos fatos narrados quanto dramatizados, pois nós os assimilamos como 

experiências pessoais.” (Murray, 2001, p.166). 

 

O ponto crucial que torna diferente a relação teatral da dos videogames é que a 

performance teatral é feita pelo ator para um público, enquanto que o jogador no 

videogame, apesar de poder atuar para outro, deve atuar para si mesmo. De maneira 

comum, o ator do teatro é o indivíduo que usa dos recursos teatrais e de uma peça 

escolhida para passar uma mensagem, se fazer entender, enquanto que nos videogames o 
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jogador, que também é ator, trabalha para que ele entenda para si e entenda o que o criador 

do game quer ali significar.  

 Esse novo patamar misto de ator e público se mostra íntimo da liberdade que o 

videogame confere às ações. Como um livro de colorir, não há como fugir das margens e 

desenhos estipulados pelo criador original, mas a escolha de cores e suas misturas, tão 

qual as formas de traçado e textura dos lápis e pincéis utilizados, faz com que o livro de 

pintar seja no final do seu pintor, ou ao menos ele deve se sentir assim. Nos videogames, 

porém, essa noção de atuação não se trata apenas de um movimento autônomo dentro de 

uma estrutura rígida, como um motorista dentro de um túnel, mas eles atuam com outros 

aspectos afim de criar sensações inéditas, próprias da mídia. 

 Essa atuação se encontra na dimensão do gameplay, se vinculando a sensação de 

agência e imersão por uma terceira característica apontada por Murray, a de 

transformação. As mídias digitais, em sua maioria, possuem a capacidade de reconfigurar 

ações, sons e imagens.  Já trabalhando com um exemplo de games, a transformação 

proposta pela autora se dá como o apertar de um botão que se transforma em um 

movimento de um personagem, de um alçar vôo, realizar um tiro. Tudo se mostra mais 

maleável e possível de mudança, simples ações fora do mundo do game significam 

decisões gigantescas dentro dele. 

 Também encontramos no game-world esse mesmo potencial. Nossas imagens se 

reconfiguram em avatares de personagens. Ao nos movimentarmos no game, seu 

ambiente nos vai sendo revelado. Como se tratam de pixels e códigos, em um ambiente 

de game um brilho na tela pode se revelar uma arma, um baú pequeno pode conter 

imensos tesouros. Não só os elementos vão se transformando na nossa frente, como sua 

transformação se mescla as ações que realizamos e as tornam mais verossímeis ou mais 

emocionantes. 

 

A grande vantagem de ambientes participativos na criação de imersão é sua 

capacidade de induzir comportamentos que dão vida a objetos imaginários. O 

mesmo fenômeno acontece quando uma criança embala um urso de pelúcia ou 

diz “bang!” ao empunhar uma arma de brinquedo. Nosso engajamento bem-

sucedido com esses objetos sedutores é feito de pequenos circuitos de 

realimentação que incitam a um engajamento ainda maior, o qual, por sua vez, 

conduz uma crença mais sólida. (MURRAY, 2001, p.113) 
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 A ideia geral que encontramos nas diferentes abordagens dos autores é a de que 

os jogadores estão agindo no ambiente do game, de forma não trivial, recebendo um 

constante feedback que torna essas ações significativas. Nos games, o seu sucesso 

comunicacional se divide em ter que aliar a mensagem proposta, diluída em todas as 

dimensões, com o engajamento do jogador, para que ele ou a sinta ou a procure desvelar 

de alguma forma. 

 Outro detalhe, é de que como Murray destaca e pode ser observado em sua fala, 

imersão, transformação e agência são sensações. Em Frasca, o engajamento também 

traduz a ideia de uma motivação, uma vontade de jogar. Isso se dá porque essas 

características dialogam com a questão da experiência, elas se mostram no momento 

presente, no momento de jogo, influenciando no estado do jogador que está em contado 

com a mídia. 

Tanto na manipulação do game-world quanto do gameplay os desenvolvedores e 

autores de videogame tem a capacidade de moldar e selecionar parte das sensações e 

experiências de cada jogador.  Essa manipulação é uma aplicação coerente entre 

elementos previstos antes do jogador e elementos previstos com o jogador. Tal relação 

ocorre tão fortemente que no desenvolvimento de jogos sempre há a fase de teste, pois 

certas questões só se revelam no ato de jogo, desde falhas na própria estrutura, como 

bugs11, ou até mesmo interações não pensadas pelos desenvolvedores. 

 A imersão no videogame se mostra mais ligada a capacidade de poder nadar do 

que a de estar envolto. Exploração e descoberta, tentativa e erro, poder sentir um espaço 

como seguro ou perigoso, é na ação do jogador que se esconde o verdadeiro potencial do 

videogame. Como um universo reduzido, a experiência do videogame não se iguala a 

experiência da vida como um todo, mas sua própria característica de poder selecionar 

experiências ímpares em um delimitado número de códigos de programação também 

fornece ao videogame a capacidade de quantificar as coisas, de tornar observável e 

calculável consequências. Semelhante ao real, mas mensurável a uma mente humana, a 

realidade no videogame se mostra atraente e imersiva, pois o jogador consegue se sentir 

responsável pelos seus atos, evocando as mais variadas sensações. 

 

 

                                                           
11 Termo comumente usado nas áreas de computação e cibernética, que se refere a um problema de 
sistema, como um código de programação escrito errado, acarretando mal funcionamento. 
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2.4- Considerações gerais 

 

 Os apontamentos tragos nessa seção sobre games não conseguem trabalhar com 

toda a complexidade da mídia do videogame, mas isso não se mostra um problema pois 

o foco desse trabalho também se mostra mais específico. Aqui espera-se que alguns 

pontos fiquem mais claros, em especial o modo como esse trabalho se coloca diante da 

mídia e quais caminhos ele segue. 

 Utilizando da divisão proposta por Aarseth, carregando qualitativamente as ideias 

de Frasca e Juul, dividiremos, nas seções seguintes, o Dota 2. O leitor desse trabalho deve 

ter em mente que, embora esse processo possa ser utilizado para explicar detalhadamente 

cada componente presente no game Dota, aqui ele é utilizado para podemos ter um melhor 

foco nas características que consideramos relevantes. 

 A experiência do jogador, a sensação de imersão, o elemento de jogo e a 

construção conjunta da mensagem entre game e o jogador são os pontos cruciais que 

iluminam o processo de construção do game. A ideia de ergótico talvez seja a que melhor 

descreva a junção de todos esses processos, deixando claro que qualquer discussão sobre 

a mídia possui uma característica de entender que ela se constrói junto ao jogador, como 

um processo em tempo presente. Os games, assim como o Dota, possuem cargas distintas 

de jogabilidade e de conteúdo ficcional. Compreender o seu equilíbrio não se mostra uma 

tarefa simples, mas essas características e divisões nos auxiliam ao menos a revelar suas 

interações e compreender melhor sua dinâmica. 

 

3- Comunidade nos games 

 

 Nosso foco, neste trabalho, é compreender como a mídia do videogame, em 

especifico o Dota 2, cria diferentes dinâmicas comunicacionais para seus jogadores a 

partir de seus recursos próprios. Até o momento, temos levantado ideias e conceitos sobre 

a mídia e sobre a comunicação, aqui, exploramos de forma mais densa a ideia de 

comunidade, observando tanto sua concepção geral como sua apropriação pelos games e 

ambientes virtuais em específico, para compreendermos melhor a relação da mídia com 

seu público e como o mesmo se envolve nessas dinâmicas. 
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 O conceito de comunidade é variado, podendo ser encontrado desde a 

antropologia até a própria comunicação. O fator comum que pode ser observado nessas 

várias abordagens, que normalmente reflete a ideia do termo usado de forma coloquial, é 

o de que a comunidade se vincula a um grupo de indivíduos conectados por algo qualquer, 

seja uma crença, um hábito, valores, região, etc. 

 Essa premissa sozinha, porém, não se sustenta, pois ela acaba reduzindo os 

variados tipos de interações sociais ao mesmo conceito. Para tornar nossa ideia sobre o 

termo mais clara, nos é de grande ajuda a obra “Retorno a Comunidade”, organizada por 

Raquel Paiva, que contém o debate de variados autores sobre a epistemologia da 

comunidade. 

 Partindo de uma discussão entre os filósofos Agamben, Esposito e Nancy, Paiva 

procura demonstrar a natureza não estruturada da comunidade. A comunidade se 

comporta diferente do Estado, por exemplo, que existe como órgão exterior aos cidadãos, 

hierárquico e regulador. A comunidade não é um algo fixo, de fato, comunidades podem 

existir sem que indivíduos que a componham saibam de sua existência. A comunidade 

existe como uma lógica, não como ideia, se colocando mais como um limite de variadas 

ações e processos do que um desencadeador desses. 

 

[...] comunidade não é o mero estar-junto num território, como numa aldeia, 

num bairro ou num gueto, e sim um compartilhamento (ou uma troca), relativo 

a uma tarefa, um múnus, implícito na obrigação originária (ônus) que se tem 

para com o Outro. Os indivíduos diferenciam-se e identificam-se dentro da 

dinâmica vinculativa, o reconhecimento e o acatamento dessa dívida 

simbólica. (PAIVA, 2007, p.9) 

 

 O foco nos estudos em comunidade levantados por Paiva se direcionam na 

discussão das relações entre os indivíduos, que proporcionam a emergência da lógica da 

comunidade. “A comunidade não é o entre do ser, mas o ser como entre: não uma relação 

que modela o ser, mas o próprio ser como relação.” (ESPOSITO apud PAIVA, 2007, p.8). 

 Justamente as novas relações entre os indivíduos é o que se assemelha as 

discussões sobre mídia aqui apontadas anteriormente. Retomando Thompson, vemos nas 

mídias uma criação de novas formas de interação entre os indivíduos, que atuam na união 
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desses mesmos. O homem do campo não é mais isolado do homem da cidade, os hábitos 

e valores que antes eram exclusivos apenas para um, agora podem ser reconhecidos e 

vivenciados por ambos, o limite da região que contém os seus semelhantes se expande. 

Embora, nesse exemplo, o homem do campo e o da cidade possam não se reconhecer um 

no outro, eles estão inseridos em uma relação na qual são compelidos a agir 

concordantemente, por pressão social ou econômica, sendo essa relação na qual a 

comunidade se estrutura. 

 Transportando essa ideia para o estudo dos games, encontramos na autora Celia 

Pearce uma ampla discussão sobre o tema. A autora conduz um estudo antropológico 

sobre um grupo de jogadores do game Uru (Ubisoft, 2003), que migra de um ambiente 

virtual (os servers do game foram fechados) para outros, no intuito de compreender como 

esses jogadores se mantêm unidos, como eles conseguem se reconhecer e como suas 

relações vão se modificando conforme eles migram entre os games. 

 

“ ... comunidade (do alemão Geneinschaft) é uma associação de indivíduos 

com uma vontade coletiva que é enaltecida por esforços individuais. 

Comunidades tomam diferentes formas, de seitas religiosas até vizinhanças, e 

são caracterizadas pelo partilhamento de uma identidade de grupo que inclui 

costumes, tradições e morais.”12 (TONNIES apud PEARCE, 2009) 

 

 Na definição de comunidade apresentada pela autora, conseguimos observar 

novamente a proximidade com as ideias sobre mídia propostas por Thompson. Novas 

formas de agir, ao se tornarem compartilhadas, podem proporcionar o surgimento de 

comunidades. A questão por trás desse fenômeno, que nos apetece, é compreender como 

ele ocorre no próprio âmbito da mídia e como ela é trabalhada por ela. 

 Como alerta Pearce, o fenômeno das comunidades é comumente associado como 

“communities of practice”13, que se traduz como um grupo de indivíduos engajados em 

aprenderem e sustentarem um determinado interesse ou atividade. Essa denominação 

evoca a ideia comum de comunidade, de uma conexão física, local e interpessoal entre os 

indivíduos. Com as mídias digitais, a internet, e a possibilidade de se relacionar com 

                                                           
12 Tradução do autor. 
13 Comunidades de práticas 
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indivíduos ao redor do planeta, a autora propõe o novo termo “communities of play”14, 

com a pretensão de estipular uma diferenciação de como essas comunidades presentes 

nas mídias surgem e se organizam.  

 Segundo Pearce, as communities of play possuem uma escala muito mais 

acelerada de formação e expansão, um tipo de comunidade que se assemelha com as 

ideias de McLuhan, onde sua proposta de aldeia global se mostra reforçada. A aldeia é 

uma comunidade, não se tratando apenas da “aproximação” pelo fluxo mais rápido das 

mensagens, mas por que as relações e atividades se encontram partilhadas, o 

conhecimento se encontra difundido entre todos de forma equivalente. 

 O que devemos observar, porém, é que enquanto McLuhan, Thompson e Pearce 

apontam como um desdobramento das mídias os indivíduos se engajarem, trocarem e 

fortalecerem hábitos, valores e interesses em comum, como destaca Paiva, as 

comunidades não necessariamente tem o seu conhecimento revelado, ou se engajam 

coletivamente, em outras palavras, as comunidades não necessariamente se vinculam à 

uma coletividade consciente de si, mas simplesmente à relações convencionadas que se 

estabelecem entre os indivíduos. 

 Essa segunda perspectiva, em contrapartida a um talvez olhar mais positivo de 

suas outras partes, não foge da aceleração e ampliação das fronteias provocadas pelas 

mídias digitais e da internet, mais do que isso, o processo de formação de comunidades 

se torna estrondoso, onde as comunidades podem surgir em qualquer lugar e a qualquer 

momento, e os indivíduos, com o apertar de um botão, podem transitar entre várias, tendo 

conhecimento desse fato ou não. 

Como podemos observar ainda, em outra obra de Paiva: “O espírito comum: 

Comunidade, Mídia e Globalismo”, as comunidades podem se rearranjar e se 

apresentarem diferentemente. A comunidade pode ser vista como uma ferramenta 

política, agrupando vozes e ideologias, como no caso da comunidade nazista. Ela pode 

ser compreendida como um agrupamento fora da sociedade, como as tribos isoladas 

africanas. Elas também podem ser observadas como uma forma de organização, como na 

organização empresarial. Comunidade se trata de um termo ambíguo e para propor um 

chão em que nossa discussão possa se sustentar, Paiva apresenta a ideia de Ferdinand 

                                                           
14 Comunidades de jogo 



56 
 

Tönnies (o mesmo autor em qual Pearce retira sua definição) sobre o consenso como 

característica base na qual devemos guiar os estudos sobre comunidade. 

 

Ao analisar a vida comunitária Tönnies acentua a presença, responsável pelo 

equilíbrio e harmonia entre os membros, da vontade comum, que ele designa 

como consenso (em alemão, Verstandnis), “o sentimento recíproco, 

obrigatório, como vontade peculiar da comunidade”. [...] o consenso é uma 

condição elementar, responsável pela existência comunitária. (PAIVA, 2003, 

p.96) 

  

O consenso não se trata da definição de comunidade, mas ele funciona como nosso 

referencial. Ele também não exclui a premissa apresentada anteriormente de que as 

comunidades podem ser constituídas por indivíduos sem consciência da mesma, uma vez 

que as relações e obrigações que pairam sobre as relações dos indivíduos não se originam 

da comunidade propriamente dita, mas de outras relações sociais. 

 Neste trabalho, discutimos comunidade pautada pela ideia do consenso, todavia, 

para não projetarmos nossa análise apenas em um referencial, ainda assim adotamos a 

estrutura mais consolidada de Pearce, que além de ser reconhecida nos outros autores, 

também nos é apresentada com um método de observação, o da análise participativa, onde 

podemos realizar nosso estudo adentrando a comunidade do game, ou no caso especifico, 

a comunidade do Dota 2. Não partiremos, porém, de uma presunção sobre a comunidade 

do Dota como unificada por um propósito ou com uma intenção de transmissão cultural 

ou política, como ocorre na comunidade de Uru do estudo de Pearce. Nosso estudo é 

focado no estudo da mídia, cujas características e recursos culminam na criação de uma 

ideia de comunidade no Dota 2. 

 Outra consideração que esse trabalho procura realizar sobre a ideia de comunidade 

é a de que embora estejamos debatendo uma comunidade de um game, uma communitie 

of play, que alguns podem argumentar ser uma comunidade virtual, essa comunidade 

pode existir e interagir para além do game. Assim como Juul proclama que os games são 

metade reais, por possuírem regras reais aliados a mundos fictícios, as comunidades dos 

games se originam em um ambiente virtual, mas possuem relações e desdobramentos 

reais. 
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 De fato, embora esse tipo de comunidade esteja entranhado na própria mídia, há 

sempre um olhar para o indivíduo e sua satisfação que se encontra fora da mesma. Um 

autor que nos auxilia nesse debate, que assim como Pearce observa comunidades em torno 

das mídias, é Henry Jenkins. Em Jenkins e sua obra “Cultura da convergência”, o autor 

observa e discuti as novas configurações que as mídias estão tomando, principalmente 

com sua transformação para o digital e o acesso online, para tal, o autor acaba se 

utilizando de comunidades de séries, filmes e programas de tv, sendo justamente sua 

observação das comunidades que influência este trabalho. 

 As comunidades, para Jenkins, são grupos de indivíduos que se unem em uma 

forma de compartilhamento de trabalho e conhecimento sobre determinado objeto ou 

tema. A noção de Jenkins também deriva da ideia que o autor propõe de participação. O 

autor observa que o acesso e debate entre produtores e público ficou mais fácil e veloz 

devido às tecnologias digitais e mídias sociais, fazendo com que muitos indivíduos se 

sintam capazes de criticar e auxiliar na construção do conteúdo que eles mesmos 

consomem. A comunidade funciona justamente como um mecanismo de aumentar a voz 

de um grupo; embora criadores e produtores de conteúdos não possam acatar pedidos e 

ideias de indivíduos únicos, quando esses clamores singulares são expressados de forma 

conjunta por meio da comunidade, sua recepção e resposta podem ser melhor 

estruturados. 

 

These new communities are defined through voluntary, temporary, and tactical 

affiliations, reaffirmed through common intellectual enterprises and emotional 

investments. Members may shift from one group to another as their interests 

and needs change, and they may belong to more than one community at the 

same time. These communities, however, are held together through the mutual 

production and reciprocal exchange of knowledge.15 (JENKINS, 2006, posição 

587 kindle) 

  

                                                           
15 Essas novas comunidades (comunidade da mídia) são definidas através de afiliações voluntárias, 
temporárias e táticas, reafirmadas através de empreendimentos intelectuais em comum e investimentos 
emocionais. Membros podem trocar de um grupo para outro à medida que seus interesses mudam, assim 
como eles podem pertencer a mais de uma comunidade ao mesmo tempo. Essas comunidades, porém, 
são mantidas unidas através de produções mútuas e trocas recíprocas de conhecimento. (Tradução 
própria). 
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A principal diferença entre a comunidade observada por Jenkins e a observada por 

Pearce é a de que em Jenkins a comunidade existente em torno de um filme (como Harry 

Potter) se utiliza de outras mídias e outros canais para compartilhar e trocar conhecimento 

sobre seu interesse, enquanto que em Pearce com o videogame, embora esse mesmo 

processa possa ocorrer, e de fato ocorre, ele também pode ser desenvolvido dentro do 

próprio game. Uma comunidade em um game possui um comportamento dual, dentro e 

fora da mídia, mas possuem a mesma base de compartilhamento; em nossa discussão 

sobre o objeto, carregamos essa ideia, mas não de modo separatório, entendendo-a como 

contextos distintos e com múltiplas facetas presentes. 

 

4- Dota 2 

 

 Nesta seção o trabalho adentra no seu objeto de análise em si, o Dota 2. Nos 

primeiros tópicos, realiza-se uma descrição e explanação sobre o game, revelando seu 

surgimento, sua formação e como ele se encontra hoje. Esses primeiros tópicos são 

trabalhados de forma a posicionar o leitor não familiarizado com o game, não adentrando 

de forma profunda na discussão das ideias levantadas anteriormente. 

 Com o game já detalhado e estabelecido, tanto textual quanto visualmente, os 

tópicos seguintes partem finalmente para as discussões. Fazendo uso das divisões e áreas 

do game destacadas, nossa discussão vai sendo colocada de forma situacional em cada 

momento, onde posteriormente parte-se para uma visão geral das ideias destacadas 

observando o game como um todo. 

 

4.1- Sobre o Dota 2 

 

Dota 2 é um game online do tipo MOBA (multiplayer online battle arena)16, 

produzido pela empresa Valve Corporation, distribuído digitalmente pelo aplicativo da 

mesma empresa chamado Steam. O Steam é um software de gestão de direitos digitais e 

de distribuição digital, que visa a venda de games e outros produtos online, no qual o 

                                                           
16 Arena de batalha online multijogadora  
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Dota 2 se inclui. O game, lançado em 2011 em fase beta17, pode ser adquirido 

gratuitamente pelo Steam, necessitando apenas de um computador e conexão com a 

internet para baixá-lo e jogá-lo. O game é feito para ser jogado por uma pessoa 

individualmente, online em cooperação com outros jogadores, ou off-line contra uma 

inteligência artificial programada. Além do gênero MOBA no qual se enquadra, na Steam 

o jogo é marcado com mais de outras vinte definições, sendo elas: Grátis para jogar, 

estratégia, multijogador, ação, baseado em equipes, e-sports, competitivo, co-op online, 

RTS (real time strategy18), RPG (role playing game19), defesa por torres, difícil, PvP 

(players versus player20), fantasia, co-op (cooperativo), repetibilidade, personalização de 

personagens, RPG de ação e, por fim, simulação. 

Dota 2, como o nome indica, é o segundo game da franquia de nome Dota. O 

primeiro game, criado e desenvolvido pelo designer e produtor de games intitulado 

IceFrog, se tratava de um mod para o game Warcraft III, da empresa Blizzard 

Entertainment. Mod, abreviação para modificadores, são alterações feitas sob um jogo a 

fim de mudá-lo, seja em sua estética ou em sua mecânica. O primeiro Dota utilizava toda 

a estética do game Warcraft III e a aplicava em um novo conjunto de regras e espaço. 

O Warcraft III, lançado em 2002, é um jogo de RTS, que podia ser jogado no 

modo campanha, sozinho, ou no modo competição com outros jogadores. O game 

permitia ao jogador escolher entre certas raças, cada uma permitindo ao jogador invocar 

criaturas e construir edifícios específicos, com habilidades diferentes. O jogador então 

deveria construir e criar cada vez mais unidades e as utilizar coletivamente para concluir 

o objetivo ou derrotar todas as unidades do seu adversário. Além das várias unidades e 

construções diferentes, os jogadores também contavam com certas unidades mais 

poderosas que as outras, que evoluíam de nível durante as partidas, os chamados heróis, 

com magias poderosas e muito mais resistência que as unidades comuns. Cada uma das 

partidas ocorria em um determinado espaço, o mapa do jogo como é dito, cada um 

oferecendo diferentes opções de recurso que o jogador podia coletar para se fortalecer, 

diferentes tipos de terrenos e caminhos que influenciavam na movimentação das unidades 

                                                           
17 Fase beta se refere a um estado de desenvolvimento do jogo onde ele se encontra jogável, testável, 
mas com elementos ainda a serem introduzidos e melhorados. A fase beta dos games normalmente é 
aberta para um público menor, afim de se corrigirem alguns erros antes de o mesmo ser lançado para o 
público geral. 
18 Games de estratégia em tempo real 
19 Games de simulação/interpretação de papéis 
20 Jogador contra jogador, semelhante a competiçãoa 
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e podiam ser usados conforme a estratégia de cada jogador, além de diferentes itens, que 

podiam ser conseguidos por ouro coletado no game, com habilidades e atributos próprios 

que fortaleciam o herói do jogador ou suas unidades. 

Dota 1, por sua vez, criou um mapa novo, um quadrado com três caminhos 

distintos, cortados transversalmente por um rio e, ao invés de fazer com que o jogador 

controlasse e criasse centenas de unidades, reduziu a quantidade para apenas uma, a do 

herói. Cada um dos heróis foi modificado, no geral, com um conjunto de três magias 

padrões e uma super magia, chamada de ultimate. Todas as construções que haviam no 

game já estavam prontas, o jogador não precisava construir mais nada, foram criados 

novos itens e o objetivo do game passou a ser não o de destruir todas as unidades inimigas, 

mas o de destruir uma estrutura específica, chamada de Ancient, que deu origem ao nome 

Dota (Defense of the ancients)21.  

 

Figura 1 Warcraft III, dentro do game 

                                                           
21 Em português, significara a defesa da estrutura anciã, ou a defesa do estandarte. 
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Figura 2 Dota 1, dentro do game 

O Dota e outros mods feitos sob o Warcraft III se beneficiaram muito da 

popularidade do próprio Warcraft e acabaram ganhando publicidade gratuita. Possuindo 

um computador, internet e o game Warcraft, qualquer jogador poderia ter acesso a 

centenas de games diferentes. Vários mods fizeram sucesso, mas por se tratarem de 

produções amadoras, muitos não se preocupavam em corrigir problemas, lançar 

atualizações, entre outras demandas comuns de games. O Dota foi uma dessas exceções, 

não só seus desenvolvedores, Eul, Guinsoo e em especial IceFrog o mantiveram 

atualizado, mas eles o faziam conversando com os jogadores do seu mod por chats e 

fóruns online, questionando os problemas, como ocorreram, perguntando a impressão dos 

jogadores sobre o balanceamento e a fluidez do jogo e o ajustando conforme o feedback 

que recebiam. 

Com o tempo, Dota foi estabelecendo seu formato e sua identidade. O formato do 

mapa passou a ser o símbolo do game, sua logo, as habilidades dos heróis se 

padronizavam, assim como os itens, o que permitia aos jogadores discutirem estratégias 

e táticas de forma mais coesa. Fóruns e sites sobre o game foram surgindo, até mesmo 

campeonatos de Dota começaram a ser organizados, devido a estrutura equilibrada que o 

game fornecia. 

Anos depois de seu lançamento, porém, é que o Dota sairia do seu patamar de mod 

para se tornar um game próprio. Depois de uma negociação e acerto de termos sobre 
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direitos autorais com a Blizzard Enterteinment, a Valve Corporation comprou os direitos 

do Dota e se preparou para (re)lançá-lo oficialmente. Mantendo basicamente a estrutura 

de regras do game, foi feita uma reformulação total da estética do game, assim como a 

implementação de novas ferramentas e mecanismos com o intuito de proporcionar uma 

experiência mais aprofundada do jogador com o game, ferramentas tanto dentro do game 

quanto fora dele, como no próprio aplicativo de distribuição da Valve, o Steam. Ao nome 

de Dota 2, o game hoje conta com uma equipe própria de desenvolvedores e 

programadores e continua, semanalmente, se atualizando e implementando conteúdo. 

 

4.2- Acessando o game 

 

Como já dito, o Dota 2 hoje pertence à empresa Valve Corporation e é distribuído 

e acessado pelo aplicativo da mesma empresa, o Steam. Para adentrar o game, antes de 

qualquer coisa, o jogador deve fazer um cadastro no site da Steam, fazer o download do 

programa e, com o programa já instalado, fazer o download do Dota 2. Alguns elementos 

do game, por sua vez, estão ligados a essa relação e ao aplicativo Steam, dessa forma, é 

necessário destacá-los. 

 Pôr o Steam se tratar de um software de venda e distribuição de produtos digitais, 

ele trabalha por ligar a licença dos produtos que vende às contas cadastradas no seu site. 

Para fazer tal cadastro, o indivíduo deve fornecer um nome, que será sua identidade no 

serviço, um e-mail e uma senha, além de assinar que concorda com os termos de serviço 

da empresa e da utilização dos dados fornecidos. Com a conta criada, o indivíduo passa 

a ter acesso, como membro, do site e do programa da Steam, podendo acessar fóruns, 

chats, o workshop da empresa e o mercado online do site. 

 A conta e o programa da Steam também funcionam como uma rede social, o 

indivíduo passa a poder adicionar amigos, trocar games e outros conteúdos digitais, 

conversar e interagir, tanto pelo site quando pelo programa. Em ambos também o 

indivíduo passa a ter um perfil próprio, que informa dados do indivíduo, como quais 

games ele possui, o que ele está jogando, se ele está online, entre outros. O perfil é 

identificado pelo nome da conta do indivíduo, mas pode ser modificado posteriormente, 
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da mesma forma, o indivíduo também possui uma imagem de perfil que o representa, 

começando com uma imagem fornecida pelo próprio Steam, mas podendo ser alterada. 

 O Dota 2 se vincula a essa conta e perfil da Steam. O nome e a imagem que 

representa o jogador no game são os mesmos que ele utiliza fora. O perfil e a conta na 

Steam também dão a opção de o jogador escolher em qual idioma ele quer que a interface 

se apresente e esse idioma também será o mesmo idioma que será utilizado na interface 

do Dota 2. 

 

4.3- Adentrando o game 

 

 Ao adentrar o game, o jogador será colocado diante de sua interface inicial e não 

do game “ativo” em si. Essa interface é um recurso presente em quase todos os games, 

representando um espaço preliminar para o jogador se preparar. No Dota 2, porém, essa 

interface é bem mais complexa e leva à diferentes caminhos para o jogador percorrer. 

Aqui, descrevemos cada um desses “caminhos” e os recursos presentes em cada um. 

 

 

Figura 3 Tela inicial ao adentrar o Dota 2 
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Como podemos ver na Figura 3, existem várias abas na parte superior da tela, cada 

aba contendo telas diferentes e novos recursos para o jogador explorar. Da esquerda para 

a direita temos: aba de opções (representada por uma pequena engrenagem); aba inicial 

(representada pelo símbolo do Dota); aba dos heróis; aba da loja; aba de assistir; aba de 

aprender; aba do salão de jogos e aba do arsenal (representada por um escudo e espada). 

 

4.3.1- Aba opções 

 

 Na aba de opções, ao ser selecionada, o jogador é levado a outra tela, que contem 

mais algumas sub-abas. Nessa tela, o jogador possui diversas opções de manipulação e 

customização de recursos técnicos do game, desde os mais básicos, como cor e brilho da 

tela e volume do som, até alguns recursos referentes ao gameplay, como velocidade da 

tela, funções de teclas e semelhantes. Nessa aba também, há uma sub-aba de nome 

“sobre”, que dá acesso aos créditos do game, com os nomes e agradecimentos colocados 

pela Valve. 

 

 

Figura 4 Aba de opções 
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Figura 5 Sub-aba "sobre", créditos 

 

4.3.2- Aba inicial 

 

 Na aba inicial, na qual o jogador sempre é colocado ao abrir o game, existem 

diferentes janelas. Indo da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos uma janela 

com o perfil do jogador. Nessa janela, o jogador pode acessar e alterar suas informações, 

como nome e foto de perfil, verificar seu nível de jogador (representado por um item do 

game), além de selecionar informações e itens que possui para ficarem à mostra para 

outros jogadores. Ao clicar na janela, o jogador também pode acessar mais detalhes sobre 

sua conta, como estatísticas e partidas passadas. 

 Na segunda janela, encontram-se os contatos do jogador. Nessa janela o jogador 

pode ver quais amigos estão online na Steam, quais estão off-line e quais estão jogando 

Dota naquele momento. O jogador também pode clicar sobre os seus contatos para ver 

informações sobre os perfis deles, assim como selecionar algumas opções, como convidar 

para grupo, assistir à partida que eles estão jogando, convidar para realizar uma troca de 

equipamentos ou bloquear a comunicação com aquele jogador em específico, não 

recebendo mais mensagens ou convites do mesmo. 
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 A terceira janela, no centro, a maior de todas, contém informações novas sobre o 

game, sobre algum novo grande campeonato, alguma atualização com mudanças no 

game, alguma informação dos próprios desenvolvedores, ou similares. Ao clicar nessa 

janela, o jogador é normalmente redirecionado para uma postagem maior que explica o 

evento destacado. 

 Abaixo, na quarta janela, nos deparamos com as janelas de chat. Aqui o jogador 

pode procurar por diversos canais de chat e entrar e sair deles à vontade. Os chats 

funcionam como um meio de comunicação entre todos os jogadores de Dota, que ocorrem 

em tempo real, onde as mensagens novas vão aparecendo na parte inferior e as antigas 

vão subindo. Os canais de chat podem variar desde canais de localidades, como Brasil ou 

Goiânia, ou por tema, como canais de troca ou canais de amigos, funcionando em sua 

maioria de forma pública.  

 Na quinta aba, a direita, há sempre a última partida do jogador em destaque, onde 

ao clicar na mesma o jogador tem acesso aos detalhes da partida, assim como um chat 

exclusivo sobre ela e a possibilidade de baixar o replay da mesma, para poder assisti-lo 

quando quiser22. 

 A quinta janela, abaixo, há algo similar à maior janela no centro, funcionando 

como um destaque de novidades, só que aqui normalmente se focando em novidades da 

loja, como caixas de tesouro, sets de heróis, etc. Ao clicar nessa janela, dependendo do 

que está sendo exibido, o jogador é levado ou para a aba da loja ou para alguma postagem 

maior ou aba correspondente. 

 A última janela da aba inicial, no inferior direito, possui um feed de notícias, onde 

o jogador e seus contatos adicionados podem deixar mensagens uns para os outros, vistas 

apenas entre eles. Nessa aba também são postadas informações automáticas sobre 

equipamentos ganhos pelos jogadores e de grandes feitos dentro da partida. Ao clicar em 

uma das mensagens, o jogador estará em um chat com o criador da mensagem e com 

quem mais tenha clicado nela. 

 Ainda na tela inicial, na parte inferior, existem funções extras. Na esquerda, 

encontram-se as funções disponíveis ao jogador para formação de grupo, onde premasse-

se constantemente a visualização de quem está no grupo, onde com um clique em um 

                                                           
22 Caso o jogador não baixe o replay, com o tempo a partida é apagada totalmente dos servidores da 
Valve, não podendo mais ser acessada. 
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espaço vazio surge a lista de contatos para convidar jogadores. Há um botão ao lado, 

semelhante a uma antena, que pode ser ativado que informa a todos os jogadores online 

que o jogador em questão está à procura de um grupo para jogar. Na direita, por fim, 

encontra-se o botão que dá início a uma partida de dota para o jogador e seu grupo. 

 

4.3.3- Aba dos heróis 

 

 Nessa aba há duas sub-abas, na primeira delas, também chamada de heróis, o 

jogador tem acesso a uma lista com fotos de todos os personagens do game, separados 

por seus atributos principais (força, agilidade, inteligência). O jogador pode pesquisar 

algum herói aplicando restrições disponíveis na parte de baixo, como procurar heróis de 

suporte ou heróis que atacam corpo a corpo. Nessa aba também é possível digitar o nome 

dos heróis, em qualquer lugar da tela fora o chat, que a foto do mesmo será 

automaticamente selecionada. 

 

 

Figura 6 Herói Warlock selecionado 
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Ao clicar em algum herói, como na Figura 6, o jogador é levado à página própria 

daquele herói, onde ele pode ver as características do mesmo e suas habilidades. Aqui, o 

jogador também pode ver os equipamentos que possui para esse herói e quais 

equipamentos o mesmo possui à venda na loja e no mercado, podendo comprá-los por 

esta mesma tela. Aqui também é onde o jogador equipa os equipamentos que possui do 

herói, clicando em personalizar ou podendo escolher algum conjunto pronto, que ficam 

separados em retângulos com suas respetivas imagens. Há aqui também a função de teste, 

onde o jogador pode testar em uma pequena emulação do game, vendo como o herói está 

no game equipado, podendo testar até mesmo equipamentos que o jogador ainda não 

possui. 

Além dos equipamentos, na página do herói, há outras duas sub-seções, a de 

“estatísticas” e a “sobre”, onde o jogador pode, respectivamente, observar os números e 

estatísticas sobre sua performance com o herói selecionado, como recordes, ouro ganho 

por partida, número de mortes e número de assistências, assim como ele pode ver e ler 

sobre a história por traz daquele personagem. 

 

 

Figura 7 Estatísticas do jogador com o herói 
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Figura 8 Informações sobre o herói 

 

A segunda sub-aba da aba de heróis leva aos equipamentos globais. Nessa parte, 

o jogador tem acesso, como o nome indica, aos equipamentos globais, ou seja, aos outros 

equipamentos que o jogador pode utilizar, como entregadores, sentinelas, pacotes de 

terreno e música, que aparecem no game sem serem vinculados diretamente a algum herói 

especifico, podendo customizar a ativação e a seleção desses equipamentos como bem 

entender. 

 

4.3.4- Aba da loja 

 

Nessa aba o jogador pode, por dentro do Dota, olhar e comprar equipamentos para 

os heróis, assim como ingressos para campeonatos, tesouros entre outros. Essa aba possui 

três sub-abas, a de destaques, a de tesouros e a de navegar, com todas servindo ao mesmo 

propósito, permitir ao jogador olhar o que está disponível para compra, servindo apenas 

como formas diferentes de pesquisa, onde na sub-aba “destaques” mostram-se os últimos 

lançamentos de produtos, na sub-aba de “tesouros” apenas os baús de tesouros à venda e 

na sub-aba de navegar uma lista por tipos de itens, como equipamentos, entregadores, 

baús, etc. 
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Figura 9 Aba da loja 

 

4.3.5- Aba de assistir 

 

Aqui se encontram as opções para o jogador assistir a jogos de outros, sejam 

amigos, campeonatos ou jogadores profissionais. Nessa aba existem cinco sub-abas, a 

primeira delas mostra games que estão acontecendo naquele momento, onde o jogador 

pode ter acesso a informações como o ranking médio dos jogadores, os heróis da partida, 

o tempo em que a partida está, quantas pessoas estão assistindo e se há algum jogador 

profissional na mesma. 

Na segunda sub-aba, a de destaque, o jogador pode ter acesso a informações e 

notícias sobre os campeonatos profissionais que estão acontecendo, saber os times 

participantes, as datas, as premiações e como estão divididos os grupos. Essa sub-aba, 

como o nome sugere, prioriza os maiores e mais famosos torneios, mas as mesmas 

informações sobre os outros demais torneios se encontram na sub-aba seguinte, a de 

torneios. 

A quarta e a quinta sub-abas, as de replays e downloads, armazenam partidas 

passadas e partidas que o jogador tenha baixado para o próprio computador, onde ele pode 

revê-las. As partidas que são armazenadas pelo próprio Dota, em geral partidas de 

campeonatos, ficam à disposição por um limite de tempo, mas enquanto estão 
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disponíveis, podem não só ser revistas mas também comentadas, onde uma aba de 

comentários dos jogadores fica visível para quem abrir a mesma partida. 

 

 

Figura 10 Aba de  assistir 

 

4.3.6- Aba de aprender 

 

A quarta aba, a de aprender, é uma aba que foi introduzida especificamente para 

os novos jogadores que nunca jogaram Dota ou games similares ao Dota. Nessa aba, 

existem três opções de escolha “Mecânicas”, “Partidas guiadas com bots” e “Partidas com 

bots”, todas em ordem crescente de dificuldade, que possuem o intuito de ensinar passo 

a passo como o game funciona. 

A primeira opção ensina as regras básicas do game, seu objetivo, como controlar 

o herói, como se movimentar e como atacar. As outras opções colocam o jogador novato 

em uma partida real, para que ele possa pôr em prática o que aprendeu e perceba melhor 

a dinâmica do game, onde na primeira opção ele joga sozinho com o auxílio da 

inteligência artificial e na segunda opção em cooperação com outros jogadores novatos. 
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Figura 11 Aba aprender 

 

 

 

Figura 12 Tutorial básico, aba aprender 

4.3.7- Aba salão de jogos 

 

 Essa aba é única e interessante, reunindo outros games criados com base no Dota, 

em outras palavras, games que se utilizam da estrutura do Dota e se reconstroem com 
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novas regas. Essa aba retoma a própria origem do dota como custom game e apresenta 

um novo espaço de possibilidades para jogadores, tanto de Dota quanto jogadores que 

possuem outros interesses em outros tipos de game, podendo criá-los e jogá-los. 

 Dentro dessa aba, existem quatro sub-abas. A primeira delas, a visão geral, 

funciona como a sub-aba de destaque do assistir e da loja, onde são mostrados os custom 

games mais populares e os novos lançamentos. A segunda sub-aba, a biblioteca, agrupa 

todos os custom games que o jogador tenha baixado, para que ele possa encontrá-los mais 

facilmente. A terceira sub-aba, a lista de salas, mostra as salas onlines que os jogadores 

estão hosteando os games pois, diferente do Dota, a maioria desses custom games, fora 

alguns produzidos pela própria Valve, não podem se utilizar dos servers da mesma para 

serem jogados, fazendo com que os próprios jogadores funcionem como pequenos 

servidores. Nessa aba, os jogadores podem ter acesso a quantidade de salas existentes, 

quantos jogadores já estão nelas esperando o game começar, e também ver o ping, ou a 

latência da internet para saber se ele conseguirá jogar o game sem oscilações ou 

travamentos devido a velocidade de respostas da internet ou do servidor. 

 A última sub-aba é a de “descobrir”, onde todos os custom games criados se 

encontram e onde o jogador pode procurar e ler sobre os mesmos para decidir se quer 

baixá-los e testá-los. Existem várias ferramentas de busca para listar os custom games, 

desde os mais populares até os menos, procurar pelos novos lançamentos ou até mesmo 

os melhores daquele dia. 

 

Figura 13 Aba salão de jogos 
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4.3.8- Aba do arsenal 

 

 Nessa aba o jogador tem acesso rápido a todos os equipamentos que possui do 

game, sendo-lhe ofertado uma forma mais rápida e ampla de navegação. Ao posicionar o 

mouse sobre a aba, uma pequena janela é revelada com os itens mais novos que o jogador 

adquiriu. Ao clicar na aba, o jogador pode navegar por toda a sua coleção, ordenada como 

ele quiser (por herói, por data de aquisição, por raridade), assim como pode vender, 

equipar, trocar ou excluir qualquer item com um apenas um clique. 

 

Figura 14 Aba do arsenal 

 

4.4- Dentro do game 

 

 Na aba inicial, ao selecionar “Jogar Dota”, o jogador iniciará uma partida online. 

Aqui é onde a jogabilidade se inicia e onde dividiremos as dimensões do game. Devemos 

fazer a ressalva, porém, de que ao selecionar para jogar, algumas opções de modos de 

jogo são apresentadas ao jogador, dentre elas: Escolha Livre, Seleção Individual, Modo 

de Capitães, Seleção Aleatória, Seleção de Habilidade, Menos Jogados, Todos Aleatórios, 

Para Novatos, Seleção dos Capitães e Mata-mata Aleatório. Todos os modos possuem a 

mesma estrutura de jogo, variando basicamente no modo de escolha dos heróis, além 
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disso, o jogador também pode escolher jogar essas partidas de forma casual, ou no modo 

competitivo, que acrescenta pontos aos MMR dos jogadores. 

 Nosso estudo observa o modo de jogo “Escolha Livre” normal e competitivo, 

sendo esses os modos mais comuns de jogo, onde suas regras também são a base para os 

outros modos. Na escolha livre, o Dota se resume em uma partida de dez jogadores, com 

dois times de cinco competindo um contra o outro. Cada um dos times deve escolher entre 

dez diferentes heróis, dos mais de cem disponíveis, para se confrontarem. Vence o time 

que destruir o Ancient do adversário primeiro. 

 

4.4.1- Dimensões: Game-world 

 

 A dimensão do game-world talvez seja a dimensão mais notável ao se observar o 

game, tanto para os jogadores em seu interior quanto para qualquer outro observador de 

fora. No caso do Dota 2, também se mostra interessante que apesar do nome “mundo”, 

essa dimensão não se vincula apenas ao momento de jogo, mas está presente fora dele e 

até mesmo em outras mídias. 

 O game-world no Dota 2 engloba todos os elementos que trabalham na construção 

do seu conteúdo ficcional; eles não atuam diretamente na narração de uma história, mas 

auxiliam na formação de uma imagem do mundo em que o game acontece, dá vida às 

personagens e proporciona uma razão as ações do jogador. 

 Dentro do Dota 2, antes mesmo de selecionar a opção de jogar, o primeiro 

elemento do game-world que o jogador se depara, através das abas citadas anteriormente, 

são os heróis. Cada herói no game possui um modelo computacional 3D próprio, que 

engloba roupas, trejeitos faciais, movimentos, cor de pele e cabelo, além de cada herói 

possuir um dublador e voz própria. Cada herói é construído para que sua história e 

personalidade, descritas na biografia de cada um na aba dos heróis, se encaixe com o seu 

visual, mas também esteja de acordo e com o mesmo estilo de traço dos outros heróis do 

game e com o cenário. Cada herói possui um número próprio de habilidades, em geral 

quatro, representadas por pequenas ilustrações quadradas. Cada uma dessas ilustrações 

também segue uma linha visual similar à do herói e procura representar as habilidades do 

mesmo em ação no mundo do game. 
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 Outro elemento do game-world que o jogador possui acesso antes de entrar na 

partida, são os equipamentos dos heróis. Os equipamentos são roupas e armamentos 

customizáveis, criados com base no modelo original dos heróis, que podem substituir os 

adereços originais do mesmo, possuindo apenas uma função estética, não influenciando 

em nada na jogabilidade. Esses equipamentos são criados pela própria Valve, mas 

também podem ser criados por artistas ou jogadores e implementados no game pela 

empresa. Esses equipamentos possuem um manual de criação que explica como eles 

devem ser feitos, procurando manter a silhueta original dos heróis e sua personalidade. 

Os equipamentos, porém, podem contar uma história diferente do herói, que pode vir 

descrita ou no baú que o contém o ou no próprio equipamento. 

 

 

Figura 15 Guia de criação de equipamento 

 

 Já dentro de uma partida é que nos deparamos com o restante dos elementos dessa 

dimensão. Além dos equipamentos dos heróis, que são visíveis em seus modelos, existem 

os itens do game, como poções, entregadores e espadas. Esses itens não possuem 

representações em modelos 3D, mas diferentemente dos equipamentos, eles influenciam 
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diretamente em atributos dos heróis ou conferem habilidades extras aos mesmos. Cada 

item é representado por uma arte ilustrada quadrada, similar a habilidade dos heróis, 

procurando representar armas que os heróis poderiam utilizar. Cada item, além de possuir 

a descrição do que ele fornece ao herói, possui pequenos textos sobre sua existência no 

mundo, como forma de explicar sua origem ou seu contexto. 

 Em seguida nos defrontamos com o mapa. O mapa do Dota é limitado e representa 

o símbolo do game, todavia, ele é mais do que um espaço qualquer, possuindo diversos 

elementos que situam a batalha dos heróis. O mapa consiste de três caminhos distintos, 

as linhas de cima, do meio e de baixo, e uma floresta entre elas. Esse mapa funciona como 

um cenário e é povoado por fauna e flora, como peixes, insetos, aves, arbustos e árvores. 

No mapa também existem várias construções, como torres, barracas e os próprios 

ancients, que representam as bases de cada time. 

 

 

Figura 16 Itens Dota 2 
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Figura 17 Mapa do Dota, linha do meio dos radiantes 

  

Embora os animais do mapa do Dota 2 não influenciem no gameplay, de fato eles 

podem ser removidos nas opções de configuração, o mesmo não pode ser dito para a flora. 

As árvores no Dota desempenham um papel não só de criação do cenário, mas de 

influência na visão dos jogadores. Elas também são trabalhadas para representar a 

intenção de cada um dos times no contexto da partida, com as árvores do lado dos 

radiantes (os bons) se mostrando vivas e coloridas, enquanto as árvores do lado dos 

temidos (os maus) são todas mortas e cinzentas, funcionando como uma ideia de divisão 

de territórios. 

Sobre as construções, possuímos as torres, as barracas, os Ancients, a fonte e as 

efígies. As duas primeiras representam forças defensivas no game, com as torres atacando 

inimigos e as barracas contendo a força dos creeps adversários. Os Ancients são estruturas 

grandiosas, no centro de cada base, sendo a construção que os jogadores devem destruir 

para vencer. A fonte é o espaço da base onde os heróis surgem no começo da partida e 

onde renascem caso sejam derrotados. As efígies são estátuas feitas pelos próprios 

jogadores, que ficam espalhadas (um total de cinco) pela base. Assim como os elementos 

anteriores, as construções possuem versões para ambos os lados, dos iluminados e dos 

temidos. 
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Figura 18 Torres em comparação 

 

 

Figura 19 Ancients em comparação 

 

No mapa também encontramos os creeps. Os creeps são unidades controladas pela 

inteligência artificial do game, atuando como um miniexército que auxilia o confronto 

dos heróis, representados por modelos 3D de pequenas criaturas humanoides. Eles 

aparecem atrás das barracas da base de cada time e, assim como as árvores, possuem 
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visuais diferentes dependendo do time que eles auxiliam, sendo os creeps dos radiantes 

coloridos e com armaduras de folhas e cristais, enquanto os creeps dos temidos são 

escuros e com armaduras de pedra e couro vermelho. Ao todo, existem três tipos de creeps 

padrões, os guerreiros, os magos e as catapultas. Também existem os creeps sem 

vinculação a nenhum dos times, os chamados Neutral Creeps (creeps neutros), que se 

encontram espalhados em meio a floresta, em geral representados por modelos 3D de 

criaturas míticas, como centauros, harpias, trolls e dragões. 

 

Figura 20 Creeps, padrões e neutros 

 

 Podemos encontrar no mapa, ainda, os vendedores. Representados por modelos 

3D de humanos, cercados ora por uma forja ora por uma loja, são através dessas unidades 

que os jogadores têm acesso aos itens. Os vendedores não possuem vinculação a nenhum 

time, e cada um possui itens específicos para venda. Eles se encontram espalhados entre 

algumas localidades no mapa, mas também existem na base de cada time, totalizando 

seis. 
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 Outro elemento do gameworld, visível no mapa, é o tempo. Representado por um 

relógio no topo da tela do jogador, o tempo no Dota passa na mesma velocidade que o 

tempo fora dele, ou seja, um minuto dentro da partida equivale a um minuto do tempo do 

jogador. Todavia, é atribuído um ciclo diferente de dia e de noite ao tempo dentro do 

game, onde um dia possui oito minutos, sendo quatro minutos de dia claro, e quatro 

minutos de noite. Essa atribuição de escala ao tempo é realizada para representar a batalha 

dos heróis como uma guerra de longa duração, mesmo que para o jogador ela dure apenas 

alguns minutos. 

 Até o momento, podemos perceber como a grande maioria dos elementos do Dota 

que contribuem para a formação do game-world atuam em uma escala visível, de 

representação gráfica das personagens e do cenário. De fato, o conteúdo ficcional quase 

não existe na forma de narrativa ou discursiva. A compreensão do Dota e de seu universo 

só pode ser percebida, como já mencionado, nas histórias pessoais de cada herói, na forma 

de pequenos textos na aba de heróis, onde cada uma possui pistas sobre os acontecimentos 

maiores que os unem. 

 Nas histórias dos heróis Enigma Keeper of the Light, Chaos Knight e Io, por 

exemplo, podemos perceber a existência de vários planos de existência, onde esses quatro 

heróis são, na realidade, a materialização de forças elementais de um antigo plano. Na 

história de Chaos Knight: “Chaos Knight hails from a far upstream plane where the 

fundamental laws of the universe have found sentient expression.”23.  

O cenário do Dota se mostra como um planeta dentro de um dos vários planos 

existentes. Esse planeta, por sua vez, também pode ser compreendido, além das formas 

visuais dentro do game, pelas histórias de cada herói, que revelam tribos (como as dos 

heróis Dazzle e Huskar), mares e continentes (como as dos heróis Kunka e Tidehunter), 

raças distintas (como os Keens que englobam os heróis Tinker, Sniper, Timbersaw, 

Alchemist, Techies, Gyrocopter e Clockwerk), com até mesmo políticas e religiões 

distintas (como nas histórias de Skywrath Mage, Omnikinght e Necrophos). Em alguns 

heróis, como em Zeus, podemos encontrar também uma justificativa para o envolvimento 

do mesmo na disputa dos Ancients, onde nesse exemplo especifico Zeus é transformado 

em mortal por sua esposa para se provar digno para ela novamente. 

                                                           
23 Chaos Knight advém de um plano distante acima dos outros, onde as forças fundamentais do universo 
encontraram uma expressão consciente.  
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 Aliado a isso, eventualmente o Dota 2 lança alguma nova atualização, algum novo 

item ou herói e com eles, para situar os jogadores, o game lança um conteúdo adicional 

que o explica, seja em vídeo ou em formato de quadrinhos, podendo ser acessado dentro 

da aba inicial ou nos fóruns oficiais do game na Steam. Esse conteúdo adicional já 

apresenta um formato narrativo, mas mesmo assim ele acaba contando apenas outra 

pequena parte da história geral, como uma aventura ou encontro específico, deixando as 

ligações para serem feitas pelo jogador e sua imaginação. 

 O mais relevante de todos os quadrinhos publicados é o que conta a história do 

Roshan. Roshan é um tipo de neutral creep do game, mas ele é único, muito mais forte e 

poderoso do que todos os outros creeps, existindo em um único lugar específico do mapa, 

o chamado “poço do Roshan”. Nesse quadrinho, explica-se a origem dele, um ladrão 

castigado pelos Deuses, assim como são reveladas as interações entre alguns personagens, 

como os vendedores, os creeps e os heróis, cuja história nos revela que o Dota, enquanto 

gameplay, se mostra como uma versão reduzida do mundo complexo que todos estes seres 

habitam. 

 

Figura 21 Quadrinho Dota 2 
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4.4.2- Dimensões: Game-structure 

 

Mesmo se não estivéssemos seguindo a divisão proposta por Aarseth ainda 

estaríamos discutindo sobre essa dimensão, uma vez que ela engloba uma das mais 

importantes características dos games, as regras. Aqui, descrevemos as regras que 

estruturam o game, seguindo de uma análise das mesmas. Entendemos também que, 

devido à complexidade do Dota, não são abordadas todas as regras até os seus últimos 

detalhes, pois se mostra mais importante e mais relevante para nossa discussão regras 

como a de não poder haver heróis repetidos, que impactam significantemente todo o 

game, do que que regras como a interação entre os diferentes tipos de dano e tipos de 

armadura do game, que podem até mesmo não ocorrer em uma partida. 

Podemos observar que o Dota 2 é formado por “dois conjuntos” de regras distintos 

que o sustentam; um conjunto de regras que lida com o computador do game, ou seja, 

regras de inteligência artificial, física, cálculos de dano, visão, movimentação e similares; 

outro conjunto lida com regras mais relacionadas aos jogadores e suas ações, como 

escolha de heróis, de itens, comunicação e similares. 

Começando pelo primeiro conjunto, podemos citar a estruturação geral de cada 

herói do game. Cada herói é composto por três atributos, força, agilidade e inteligência, 

sendo um desses atributos estipulado como sendo o atributo principal do personagem. 

Cada herói também possui um valor específico para oito elementos distintos chamados 

de status, sendo eles Ataque, Resistência, Velocidade de Movimento, HP24 (health 

points), Mana25, Regeneração de HP, Regeneração de Mana e Alcance de Visão, sendo o 

ataque dividido em três categorias, alcance do ataque, dano do ataque e velocidade do 

ataque, e a resistência dividida em duas, resistência física e resistência mágica. Dos 

atributos citados, cada herói também começa com uma quantidade específica de cada e 

tem definido uma quantidade específica que o herói ganha a cada nível que avança. Cada 

um desses atributos influência nos outros elementos citados, os pontos no atributo de 

força aumentam o HP dos personagens e a regeneração de HP, os pontos em inteligência 

                                                           
24 Health points pode ser traduzido como pontos de vida, e é usado para simbolizar numericamente 
quanto de dano uma personagem consegue receber antes de morrer ou fatigar. 
25 Termo inventado no mundo de fantasia para se referir a energia mágica de um personagem. Atua de 
forma semelhante ao HP, simbolizando numericamente a capacidade de conjurar magias de uma 
personagem. 
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aumentam a mana e a regeneração de mana, e os pontos em agilidade aumentam a 

resistência física e a velocidade de ataque, sendo que o atributo principal de cada herói 

também aumenta o seu dano.  

Com a variedade de valores e combinações possíveis o dota consegue distinguir 

seus heróis apenas de forma matemática. O jogador pode perceber heróis muito rápidos 

com pouco dano, heróis de inteligência com muita vida, heróis de força com muita mana, 

heróis com muito dano e pouca distância de ataque, entre inúmeros outros, cujas 

unicidades são estipuladas nas regras. 

Essa mesma formulação dos heróis por diferentes elementos também é aplicada 

aos creeps, só que no sentido oposto, embora cada creep possua um atributo próprio, no 

geral, eles são construídos para se mostrarem como unidades básicas as quais o jogador 

pode prever seu comportamento e poder. Os neutrals creeps possuem sempre os mesmos 

valores, do incio ao fim da partida, enquanto que os creeps básicos de cada time, e o 

Roshan, possuem uma progressão linear para acompanharem a evolução dos jogadores. 

Os creeps surgem das barracas no game, eles não podem ser controlados pelo jogador, e 

se movem em direção ao Ancient do inimigo, atacando todo inimigo que vier pela frente. 

Da barraca de ataque a distância surgem os magos, creeps de ataque a distância, e da 

barraca corpo a corpo surgem os crepes guerreiros, com ataque corpo a corpo. A cada 

sete vezes que os crepes surgem, surge junto também um creep de cerco, uma catapulta, 

que causa dano adicional a estruturas. A cada quinze minutos um creep guerreiro passa a 

surgir a mais, e aos quarenta e cinco minutos passa a surgir um creep mago a mais. A 

cada sete minutos e trinta segundos, os crepes padrões recebem um bônus de dano e vida 

permanentes, enquanto o Roshan recebe um bônus próprio a cada quatro minutos. 

Ao iniciar uma partida online, no modo de escolha livre, o jogador está iniciando 

uma disputa sem limite de tempo, ou seja, o game pode durar por quinze minutos ou por 

três horas. O primeiro momento da partida é a escolha dos heróis. Durante a escolha, os 

jogadores podem escolher qualquer herói do game, possuindo setenta e cinco segundos 

para realizar essa ação. Essa escolha ocorre ao mesmo tempo para todos os dez jogadores, 

onde a cada segundo além dos setenta e cinco iniciais, o jogador passa a perder um de 

ouro por segundo. 

Dentro da partida, os jogadores possuem mais setenta e cinco segundos para se 

organizarem. O relógio do game, nesse momento, faz uma contagem regressiva, até 
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chegar a marca zero, quando então de fato a partida se inicia, com os creeps saindo da 

base e aparecendo na floresta. Todavia, os jogadores já podem se confrontar desde o 

momento que adentram o mapa. 

Para adquirir itens dos vendedores, os personagens devem comprá-los por ouro. 

Cada jogador começa com uma quantia de seiscentos e vinte e cinco de ouro (625), e 

passa a receber um de ouro a cada zero ponto seis segundos, ou cem de ouro por minuto. 

Eliminar creeps, heróis e construções inimigas também fornece ouro, assim como pontos 

de experiência, com um valor fixo para cada tipo de inimigo. Ao morrer durante uma 

partida, o herói do jogador também perde ouro, de acordo com o seu nível no momento 

da morte. Vender itens também confere ouro, mas eles podem ser vendidos apenas pela 

metade do valor pago ao adquiri-los. Certas habilidades de heróis modificam a quantidade 

de ouro e experiência recebida, essas habilidades se sobressaem sobre as regras básicas 

em todos os momentos. Caso um jogador abandone a partida, ele não poderá ser 

substituído e todo o seu ouro será dividido igualmente entre os outros jogadores do seu 

time. 

Os pontos de experiência, como citados, são adquiridos ao se eliminar 

construções, creeps e heróis inimigos, todavia, diferente do ouro, a experiência é concebia 

a todos os heróis do time que estejam próximos da unidade eliminada, de forma 

igualitária, enquanto que o ouro é creditado apenas ao herói que realizou o golpe de 

eliminação final (no caso das torres e barracas, uma certa quantidade de ouro é sempre 

dividida globalmente). Os neutral creeps, por não possuírem vínculo a nenhum jogador, 

concedem experiência a qualquer herói de qualquer time que esteja próximo durante sua 

eliminação. 

No game, cada herói possui um alcance de visão próprio, onde a visão de cada 

unidade aliada é partilhada entre o time, sejam outros heróis, creeps ou construções, ou 

seja, se um outro herói está posicionado na floresta, o jogador tem visão daquela área 

também. Fora o campo de visão, outra limitação a visão dos heróis são as árvores, que 

funcionam como barreiras. A visão do Dota atua como um feixe de luz em trezentos e 

sessenta graus de cada unidade, se uma árvore se posiciona acima do herói, ele perde 

visão naquela direção, de acordo com sua angulação referente aquela árvore. Durante o 

período da noite no game, a visão dos também heróis é reduzida, mas de forma 

proporcional em todas as direções. A visão no game ainda possui a peculiaridade que ela 

se limita a ver as unidades, em outras palavras, o mapa e o terreno do Dota é sempre 
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visível para o jogador observar, como se estivesse envolto em sombras, mas sem revelar 

as unidades ali presentes, somente com alguma unidade aliada perto é que o terreno pode 

ser visto sem sombras e revelar se há unidades ou não. 

Todas as ações no Dota são realizadas por comandos de clique. Se o jogador deseja 

atacar uma unidade, ela clica sobre aquela unidade, se ele deseja se movimentar para uma 

parte do mapa, ele clica naquela posição, se ele deseja utilizar um item, ele clica sobre o 

item. Existem dois tipos de cliques disponíveis, o clique com o botão direito do mouse, 

que já indica a ação, como se mover ou atacar, e o clique com o botão esquerdo do mouse, 

que apenas seleciona unidades. Ao clicar em uma unidade com o clique esquerdo, o 

jogador tem acesso a todas as informações atuais sobrea aquela unidade, como pontos de 

vida e mana. 

Várias ações do game também giram em torno do tempo. Além da evolução dos 

creeps, todas as habilidades dos heróis possuem um limite de utilização, o chamado 

cooldown26. Da mesma forma, opções extras disponíveis na interface, como a de 

escaneamento e de fortalecimento, que revelam uma parte do mapa ou que deixam as 

construções invulneráveis, possuem cooldown fixo (quatro minutos e cinco minutos 

respectivamente). A partida, como já mencionado, tem duração indeterminada, mas cada 

jogador pode pausa-la por um tempo indeterminado (cada jogador também pode 

despausar um pause). Embora a duração do pause também não tenha limite, sua utilização 

o tem, onde cada jogador só pode utilizá-lo uma vez a cada cinco minutos. Despausar, 

por sua vez, não possui limite e pode ser aplicado instantaneamente após um pause, 

todavia, se um jogador estiver desconectado, cada pause só pode ser encerrado após pelo 

menos trinta segundos decorridos. 

Cada herói no Dota possui um inventário com capacidade para carregar até seis 

itens, com um armário extra, que se encontra na base, capaz de conter mais seis. Os itens 

também podem ser colocados no chão, ficando visíveis para qualquer jogador na forma 

de uma pequena caixa de tesouro, podendo qualquer um pegar o item para si. Os itens 

que um jogador compra, fora os itens consumíveis (como poções), não podem ser 

utilizados ou não fornecem nenhum efeito se carregados por outros jogadores, mas podem 

ser destruídos caso um jogador oponente os ataque. 

                                                           
26 Cooldown significa resfriamento, no game utilizado para se referir ao tempo de recarregar, ou estar 
pronto novamente. 
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No game, como um fator de aleatoriedade a mais, existem também as runas. Elas 

aparecem em par em lados opostos do rio a cada dois minutos. Existem sete runas no 

total, sendo elas: runa arcana, reduz o cooldown em trinta por cento e o custo de mana 

das habilidades dos heróis em quarenta por cento, por cinquenta segundos; runa da 

recompensa, que fornece ouro e experiência bônus instantaneamente; runa do dano duplo, 

que dobra o dano base dos heróis por quarenta e cinco segundos; runa de ímpeto, que 

coloca o herói com o movimento máximo por vinte e cinco segundos; runa da ilusão, que 

cria duas cópias do herói instantaneamente e que duram por setenta e cinco segundos; 

runa da invisibilidade, que torna o herói invisível por quarenta e cinco segundos; runa da 

regeneração, que regenera cem pontos de vida e sessenta e sete de mana por segundo, 

durante trinta segundos. 

Aliado a isso, o game possui uma robusta carga matemática, não só para gerar o 

mundo codificado, mas que garante uma interação fluida entre todos os seus elementos, 

como tipos de dano, tipos de armadura, projéteis, partículas de habilidades, velocidade de 

animação e cálculo de posicionamento, entre outros. Por esse primeiro conjunto de regras 

se mostrar tão complexo e matemático dependente, o game possui manutenções 

constantes, uma vez que apenas um número errado pode modificar alguma interação do 

game. Como mera ilustração, podemos observar a fórmula completa para identificar o 

dano de um herói em um inimigo. 

 

Figura 22 Fórmula do dano dos heróis, com todas as variáveis 

 

 No segundo conjunto de regras, separado aqui apenas como forma de explanação, 

encontram-se regras que estão mais ligadas as possibilidades de ação dadas ao jogador, 
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que podem vir ou não a aparecer na partida. Começando na própria escolha de heróis, 

como já mencionado, além de poder selecionar manualmente um herói, o jogador pode 

solicitar para que o computador escolha um para ele aletoriamente, o que lhe garante um 

bônus de ouro por abrir mão da escolha. Uma vez selecionado o herói, ao jogador é dado 

a possibilidade de desselecioná-lo uma única vez, podendo escolher outro herói (ou até o 

mesmo). Ainda, no início da partida, é permitido aos jogadores do mesmo time trocarem 

de heróis entre si. 

 Em relação aos itens, embora haja um limite para se carregá-los, não há nenhuma 

limitação de quais itens o jogador pode ou não adquirir. Caso o jogador queira, ele pode 

possuir seis botas, ou seis elmos. Em versões anteriores do Dota 2, porém, ainda podíamos 

encontrar certas limitações, como no caso de heróis que possuíam a habilidade “bash” 

não podendo comprar o item ”skull basher” (esmagador de crânios) que fornecia a mesma 

habilidade. 

 Também é permitido aos jogadores conversar, por meio de chat, com todos os 

outros jogadores da partida, de forma privada com seu próprio time, ou de forma pública 

para ambos. Aqui também não há restrições de como utilizar o chat nem uma limitação 

de uso do mesmo, onde o controle é feito pelo próprio jogador, possuindo a opção de 

silenciar outros jogadores, fazendo com que as mensagens deles não apareçam. Uma 

forma de comunicação, porém, que não pode ser desfeita é o chamado “ping”, onde os 

jogadores do mesmo time, ao clicarem em uma região do mapa segurando a tecla “alt”, 

mandam um sinal para todo o seu time sobre aquela área, também não possuindo nenhuma 

restrição ou limite de uso. 

Em paralelo a esses conjuntos, ainda existe um sistema de recompensa que ocorre 

em toda partida. Esse sistema é responsável por fornecer pontos de experiência à conta 

do jogador, com seu nível visível no perfil da aba inicial, assim como por premiar os 

jogadores com equipamentos ou baús de tesouro ao final da partida, sendo essa premiação 

movida por chance, que aumenta conforme a duração da partida. 
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4.4.3- Dimensões: Gameplay 

 

Escrever sobre o gameplay de um game é uma tarefa mais complexa do que as 

outras dimensões, pois ele existe como algo mais fluido, mais difícil de ser destacado. No 

caso do Dota 2, por se tratar de um game de competição, o objetivo do jogador é o de 

vencer os seus oponentes, utilizando seu herói e do trabalho em equipe com outros 

jogadores para destruir o Ancient inimigo. 

 O objetivo do game, embora claro, não nos fornece informações ou um modo certo 

de atingi-lo. É no gameplay, justamente, que podemos observar a variedade de formas 

pelas quais os jogadores se aventuram, as diferentes ações que os jogadores podem tomar, 

diferentemente das ações pré-programadas do game-structure, como movimentação e 

escolha de heróis, mas em ações de comportamento, estratégia e coordenação. 

 No próprio game podemos observar dicas aos jogadores na forma de se comportar 

e de como utilizar melhor os heróis. Quando selecionamos qualquer herói na aba de 

heróis, podemos ir nas opções extras do mesmo para encontrarmos um quadro de funções, 

com nove funções distintas, com pontuações de zero a três dependendo da eficácia do 

herói em cada uma. Compreendê-las nos auxilia na percepção da dinâmica do game, algo 

mais complexo do que apenas eliminar uma construção. 

 

 

Figura 23 Diferentes funções de um herói 

 

 A primeira função, carregador, indica a habilidade de o herói conseguir liderar o 

seu time para a vitória. A palavra é uma referência a “carregar seu time nas costas”, sendo 

uma função relacionada a heróis que, com uma grande quantidade de experiência e ouro, 
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se tornam extremamente poderosos e difíceis de serem controlados pelo time oponente. 

Em uma partida, não se mostra interessante possuir mais do que dois heróis carregadores, 

pois literalmente não há experiência e ouro o suficiente para ambos, fazendo com que 

uma estratégia interessante seja posicionar algum herói especifico em uma linha, o 

protegendo, para que ele consiga ouro e experiência fácil dos creeps inimigos daquela 

linha. 

 A segunda função, a de suporte, indica a habilidade de um herói de conseguir 

auxiliar outro herói, seja o protegendo ou ampliando seu poder. A presença de heróis de 

suporte se mostra extremamente valiosa em qualquer time, concedendo vantagens claras 

de ataque e defesa, todavia, um time com suportes demais peca em não ser poderoso o 

suficiente para finalizar a partida. Esses heróis normalmente possuem habilidades por si 

muito boas, necessitando mais de experiência do que de ouro, o que os fazem uma 

combinação perfeita com os heróis carregadores. De fato, uma estratégia comum é 

combinar em uma linha um carregador com um ou até dois suportes, onde todos ganham 

experiência enquanto o ouro se concentra no carregador. Além de garantir um herói mais 

forte para encerrar a partida, os suportes conseguem se beneficiar da experiência extra e 

auxiliar nas outras linhas quando necessário, com habilidades maximizadas. 

 A terceira função, bombardeador, indica os heróis que tem a capacidade de causar 

muito dano aos oponentes em um curto período de tempo. Os bombardeadores podem ser 

utilizados para, em uma luta, finalizar rapidamente um oponente, para que ele não utilize 

suas habilidades, ou para causar muito dano em um herói na linha, deixando-o com pontos 

de vida alarmantes, o forçando a recuar para se recuperar e abrir mão de ouro e 

experiência. Normalmente os bombardeadores se beneficiam mais de experiência do que 

de ouro, uma vez que o seu dano vem das suas habilidades próprias, fazendo com que 

eles normalmente sejam colocados em linhas sozinhos, para ganhar o máximo de 

experiência possível. Em algumas situações, é possível que um bombardeador acompanhe 

o carregador ao invés do suporte, não para auxiliá-lo, mas simplesmente para ameaçar os 

oponentes. 

 A quarta função, desativador, indica os heróis que possuem habilidades que 

imobilizam os oponentes, não os permitindo movimentar, atacar, usar habilidades, usar 

itens, ou uma combinação destes. Normalmente suportes são desativadores ao mesmo 

tempo, todavia, qualquer herói pode possuir uma habilidade que confere essa função, não 

havendo uma posição ou combinação de funções especificas que utilize um desativador, 
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embora possui-los no time seja sempre uma vantagem. Os heróis com grandes habilidades 

desativadoras são escolhidos, normalmente, para controlar um inimigo específico, caso o 

oponente o tenha selecionando, ao invés de serem simplesmente escolhidos 

aleatoriamente. 

 A quinta função, caçador, indica os heróis que possuem facilidade em emboscar, 

flanquear e auxiliar no abate de inimigos. Esses heróis possuem, normalmente, 

habilidades de desativador ou bombardeador aliadas à uma grande mobilidade. Ter esses 

heróis no time se mostra importante para desacelerar os oponentes, constantemente 

ameaçando os carregadores deles e atrapalhando sua obtenção de ouro e experiência, mas 

também ameaçando qualquer outro herói que esteja despreparado. É interessante possuir 

um desses heróis sozinho na linha do meio, que possui acesso rápido as outras duas, pois, 

além da posição privilegiada, com a movimentação extra e ganhando e itens e leveis 

rápidos esses heróis podem se tornar uma ameaça incontrolável, permanecendo os 

oponentes constantemente sem ouro e experiência. Outra estratégia comum é selecionar 

um dos heróis do time para não possuir linha nenhuma, transitando entre a floresta, sem 

ser visto, atuando como uma ameaça surpresa aos oponentes e tornando sua 

movimentação e postura nas linhas desconfortável. 

 A sexta função, resistente, como o nome sugere, indica os heróis que são difíceis 

de serem eliminados. Esses heróis possuem grandes quantidades de pontos de vida e de 

armadura, assim como habilidades que fornecem cura ou defesa. Esses heróis atuam no 

game como as linhas de frente nos confrontos entre times, servindo para absorverem dano 

pelo seu time e para distrair o foco dos oponentes dos companheiros mais frágeis, como 

os suportes em geral. Caso o time procure aplicar uma estratégia que não exige muito 

confronto direto, é possível que não seja necessário a escolha de um tanque, mas quando 

o fazem, normalmente o herói é colocado em uma linha sozinho, para obter ao menos 

experiência, que lhe dará acesso aos pontos extras por níveis que fornecem vida ou as 

habilidades defensivas necessárias. 

 A sétima função, escapista, indica os heróis capazes de fugir dos oponentes e de 

suas habilidades de forma simples e eficaz. Esses heróis são extremamente dependentes 

de suas habilidades, sendo colocados quase sempre em linhas sozinhos para ganharem 

experiência. Em um time, sua função é basicamente de distrair o time adversário durante 

um combate, ou de puxar sua atenção para a realização de uma jogada do seu time, como 

uma emboscada. 



92 
 

 A oitava função, de empurrador, indica os heróis que conseguem manter a linhas 

e seus creeps aliados avançados. Empurrar no Dota 2 vêm da ideia de destruir as 

construções inimigas e os creeps inimigos rapidamente, não deixando terreno seguro para 

os oponentes, tendo a sensação de empurrar o inimigo cada vez mais para dentro de sua 

base, a última área protegida. Como o objetivo do game é chegar até o Ancient inimigo e 

destrui-lo, empurrar se mostra uma função extremamente relevante, que todos os heróis 

devem desempenhar, todavia, alguns possuem suas habilidades especializadas nisso, 

criando estratégias únicas, como veremos mais adiante. Muitos desses heróis possuem 

habilidades úteis, sendo interessantes estarem em linhas sozinhos pela experiência, mas 

muitas dessas habilidades também envolvem convocar unidades para auxiliá-lo, o que 

permite a muitos dos heróis empurradores de irem direto para a floresta, combater os 

creeps neutros, em vez de irem para uma linha. 

 A nona e última função, iniciador, indica os heróis que tem ótima habilidades para 

iniciar um combate. Esses heróis normalmente possuem habilidades que surpreendem os 

adversários, como uma grande desativação em área, reajuste das posições dos heróis 

instantaneamente (aliados ou inimigos) ou que tornam a aproximação do time inimigo de 

forma sorrateira mais fácil. Esses heróis são direcionados para um time que procura 

grandes confrontos de cinco contra cinco, mas também podem ser escolhidos como 

resposta para essa mesma estratégia, utilizando suas habilidades de forma defensiva. 

Esses heróis dependem um pouco de ouro, pois existem itens que auxiliam 

especificamente esse tipo de habilidade, fazendo com que eles fiquem em uma linha ou 

que seu time os auxiliem em algum momento onde eles possam conseguir eliminações. 

 As estratégias e abordagens na partida são inúmeras, e elas não se mostram 

presentes apenas com os heróis selecionados, mas até mesmo antes disso. O próprio 

momento de escolha dos heróis se mostra já uma disputa entre os jogadores que envolve 

pensamento crítico e conhecimento. Como não se pode repetir heróis, a escolha de um 

herói mais rápido que os outros jogadores os impedem de utilizá-lo, todavia, escolher um 

herói mais rápido que os adversários também implica que os mesmos sabem o que vão 

enfrentar e podem escolher heróis que têm vantagem sobre aquele. Cada herói também 

possui certas habilidades que funcionam melhor em conjunto com outros, fazendo com 

que o diálogo com outros jogadores do time forneça vantagem na hora da escolha. 

Sabendo das funções do game, um jogador também consegue compreender quais funções 

o seu time necessita e como as linhas serão divididas de acordo com os heróis escolhidos, 
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o mesmo valendo para os oponentes, onde o jogador pode prever como eles se dividirão 

e se adaptar. 

 O próprio tempo do game também se mostra envolto nas estratégias e no decorrer 

das ações. Como a experiência e ouro são obtidos pela eliminação de creeps e 

construções, mais especificamente dos creeps que existem em mais abundância, pode-se 

ter uma noção da quantidade de ouro e leveis que um herói pode acumular em 

determinado momento da partida, uma vez que os creeps aparecem com um tempo 

definido. No Dota 2, podemos observar três momentos distintos da partida: o early game, 

o mid game e o late game. 

 O early game, traduzido como momento cedo do game, envolve os primeiros 

minutos do game, algo em torno dos dez ou quinze minutos, que se mostra como um 

momento onde os heróis não possuem muitos itens ou habilidades. Nesse período do 

game, o poder dos heróis se concentra mais em seus status iniciais, como força, pontos 

de vida e mana. Nesse momento número significa poder, os jogadores devem ter cuidado 

ao andarem sozinhos pelo mapa, pois eles não possuem condições de enfrentar ou fugir 

de dois ou mais inimigos. Ao mesmo tempo, eles devem concentrar sua atenção em se 

prepararem para as batalhas que virão, tornando a obtenção de ouro e experiência a 

prioridade, principalmente os heróis carregadores. Essa ação de obter ouro e experiência 

continuamente é referida no game como “farming”27, o farming é a ação dominante 

durante toda essa fase inicial, onde as estratégias giram em torno de criar uma defesa 

robusta para garanti-la, sendo um momento de jogo mais parado. 

 O mid game ou momento intermediário da partida, por sua vez, se mostra um 

momento interessante e decisivo, variando entre os quinze e os trinta minutos. Os heróis 

já possuem leveis e suas principais habilidades, assim como já conseguiram também 

comprar alguns itens para si. Com os heróis mais preparados, as estratégias tendem a 

ganhar força. Nesse momento do game, é muito comum o ato de caçar os inimigos; 

conseguindo eliminar dois ou três inimigos, um time consegue uma vantagem enorme no 

combate, fazendo com que os adversários os evitem, garantindo que se possa atacar e 

destruir uma construção sem chance de defesa. Alguns times também optam por uma 

batalha grande de cinco contra cinco, se agrupando em uma linha para empurrá-la. Esse 

tipo de estratégia é uma aposta arriscada, pois uma derrota da batalha significa não só 

                                                           
27 Farm, do inglês, se refere à fazenda, no game significando algo como colheita ou coleta de recursos. 
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entregar muita experiência e ouro aos oponentes, como também abre um espaço para os 

mesmos levarem as construções, criando uma separação abrupta entre o poder dos times. 

 O late game, ou estágio tardio, se coloca como o tempo final de uma partida, que 

começa por volta dos trinta minutos e se estende até o seu final. Aqui, a maioria dos 

heróis, fora os suportes em geral, já possuem todos os itens necessários para o combate, 

assim como todas as habilidades selecionadas e disponíveis. Devido ao poder todos 

heróis, cada decisão aqui é crucial. Muitas das torres, se não todas, já foram destruídas, 

fazendo com que as linhas tenham bem menos defesa e andar no mapa se torna uma 

atividade preocupante. No geral os times tendem a andar com os jogadores juntos, o que 

leva à muitos confrontos de cinco contra cinco, todavia as aproximações dos times tendem 

a ser mais sorrateiras e as batalhas muitas vezes não duram até o fim, com muitos times 

recuando antes que danos piores sejam causados, o que poderia resultar no fim da partida. 

 Para facilitar a compreensão dessa dimensão, especialmente para os leitores não 

familiarizados com o game, nos é mais útil descreve-la através de um exemplo de partida, 

onde podemos explorar as ideias de build, combinações de heróis, estratégias, uso de 

habilidades e itens, entre outras informações que se revelam apenas durante o momento 

de jogo, não ficando claras em explicações gerais. Aqui, trabalhamos com uma partida 

hipotética onde o jogador utilizará o herói Nature’s Prophet. 

 Ao adentrar uma partida online no modo escolha livre, o jogador em questão 

discute com seu time, selecionado como os radiantes, sobre o que eles pretendem 

escolher. Os outros jogadores informam sobre suas decisões, além de também 

informarem em quais linhas pretendem ir. No Dota 2, os jogadores experiente sabem que 

das variadas combinações de heróis nas linhas possíveis (cinco em uma, quatro em uma 

e um em outra, etc) a mais vantajosa, normalmente, envolve a ida de três heróis na linha 

de baixo, um na linha do meio e um na linha de cima. Os outros jogadores se mostraram 

ocupando três na linha de baixo e um no meio, restando ao nosso jogador a linha de cima. 

Ele enfrentará a disposição dos heróis inimigos semelhante à do seu time só que 

espelhada, ou seja, ele enfrentará três heróis na linha de cima. Nesse sentido, o jogador 

sabe que não conseguirá ficar muito perto dos creeps da lane e eliminá-los para obter 

ouro, pois, caso contrário, ficará a mercê de emboscadas e morrerá. Sendo assim, nosso 

jogador deve escolher um herói que se beneficiará mais de experiência, que ele consegue 

obter de uma distância segura, do que de ouro. Ele decide por escolher o herói Nature’s 
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Prophet, que com os níveis, ganha acesso a boas habilidades que auxiliam o seu time de 

forma global, sem a necessidade de itens. 

 Já na partida, com cada um de seus companheiros devidamente posicionados, o 

jogador então deve observar a composição do time adversário e pensar em uma estratégia 

para vencê-los. O jogador percebe que seus oponentes escolheram heróis cujas 

habilidades se mostram muito poderosas quando utilizadas em conjunto, podendo afetar 

múltiplos heróis de uma só vez, ao mesmo tempo, seu time possui heróis que conseguem 

causar muito dano em heróis únicos, separados. Sendo assim, o jogador resolve adotar 

uma estratégia chamada de “Split push” e compartilha sua ideia com o time, que 

concorda. Split push, se traduzido, seria algo como “empurrar separadamente”, uma 

estratégia do Dota 2 que procura não enfrentar os adversários em um confronto pesado 

de cinco contra cinco, mas de manter os heróis do time sempre espalhados. Matando os 

creeps inimigos das linhas bem rápido, em todas as linhas, os creeps aliados podem 

avançar até as construções inimigas e causarem dano constante as mesmas, fazendo com 

que os oponentes ou se dividam para tentarem protege-las ou fiquem sem defesa fora da 

base e sejam “empurrados” para dentro da mesma. 

 Para pôr em plano a estratégia, o jogador deve então decidir como ele evoluirá o 

seu herói e quais itens ele irá comprar. O Nature’s Prophet possui quatro habilidades, e 

assim como todo herói, ele recebe um ponto por nível para poder adquirir uma habilidade 

ou torná-la mais forte (até um máximo de quatro pontos por habilidade). Suas habilidades 

são: Brotar, envolve um alvo em um círculo de árvores que duram alguns segundos, o 

prendendo; teletransporte, teletransporta o herói para qualquer lugar do mapa 

instantaneamente; chamado da natureza, transforma até cinco árvores em unidades 

controláveis (treants) com valores de ataque e vida próprios; fúria da natureza, sua 

habilidade mais poderosa (ultimate), libera uma energia que salta em todos os inimigos 

visíveis no mapa, causando dano progressivo a cada salto. 

 Como a estratégia do time é evitar o confronto com o time adversário, a habilidade 

de brotar se mostra pouco viável, já que o jogador não terá um alvo para ela. Suas outras 

duas habilidades básicas, porém, se mostram extremamente úteis, já que o jogador poderá 

ir para uma linha oposta rapidamente, enquanto seus inimigos devem se deslocar pelo 

mapa, assim como o jogador pode invocar seus treants em qualquer lane, que ele esteja 

ou já tenha ido embora, para que auxiliem suas creeps e causem mais danos às 

construções.  
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 A forma de evoluir as habilidades específicas de um herói e a compra dos itens de 

forma sinérgica com as mesmas, no Dota 2, é conhecido como “build”, do inglês 

construir, que indicaria uma forma de montar o herói. No caso do Nature’s Prophet, uma 

build para split push focaria na escolha inicial das habilidades de chamado da natureza e 

teletransporte do herói, enquanto os itens Lâmina das Sombras e Cetro de Aghanim se 

mostram ótimas combinações. 

 Caso o jogador tenha alguma dúvida sobre qual build seguir ou até mesmo quais 

os passos certos de uma build, o Dota fornece, dentro da partida, uma pequena aba na 

parte superior esquerda, na qual o jogador pode acessar builds feitas por outros jogadores, 

que mostram com destaque luminoso quais habilidades escolher na hora de distribuir os 

pontos e quais itens comprar, além de fornecer mais informações, na forma de texto, de 

como se comportar e agir. 

 Nessa build escolhida, o jogador deverá ficar na linha e conseguir o máximo de 

experiência possível sem morrer. Com alguns leveis e pontos nas habilidades principais, 

o jogador deverá ficar atento à movimentação dos inimigos e perceber se, caso uma linha 

esteja vazia, se teletransportar para a mesma e invocar seu exército de treants para 

empurra-la. Seu time, por sua vez, deverá estar ou matando inimigos separadamente ou 

ao menos distraindo-os para que o jogador não seja emboscado e suas treants destruídas 

antes de causarem qualquer dano. 

 No early game, o jogador se encontrará na linha de cima evitando o confronto com 

o adversário, ficando próximo de onde as creeps estão combatendo para pegar a 

experiência de algumas eliminações e recuando para perto da torre caso sinta alguma 

ameaça. Com o tempo, o jogador irá acumular ouro passivamente e, com sorte, com 

algumas eliminações de creeps que acabarem avançando conseguirá comprar os itens 

essências, como a Bota da Velocidade e algumas poções de cura. Como o jogador ainda 

não estará exercendo o split push de fato, ele pode usar o chamado da natureza e utilizar 

seus treants para eliminar os creeps inimigos também, enquanto ele permanece a uma 

distância segura e consegue ouro. Ele também pode utilizar as treants para ir atrás das 

creeps inimigas atrás a torre do oponente; como as creeps são programadas para atacar 

tudo aquilo que veem pela frente, o jogador pode usar as treants para atraí-las, colocando-

as perto da torre aliada onde pode conseguir eliminações facilmente. 
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 O jogador, nesse momento do game, acaba percebendo que houve uma 

movimentação dos oponentes para atacar seu aliado na linha do meio, por exemplo. Já 

possuindo a habilidade de teletransporte, ele se coloca na linha do meio para auxiliar seu 

aliado, onde apenas sua presença se mostra o suficiente para fazer o inimigo recuar. 

Embora a habilidade, na estratégia escolhida, tenha a função de evitar o adversário, o 

game é sempre dinâmico e imprevisível, onde os jogadores devem se adaptar e pensar em 

maneiras criativas de utilizar os recursos disponíveis. 

 Já no mid game, caso a estratégia esteja funcionando, o jogador se encontrará 

destruindo algumas construções e, com isso, recebendo ouro das mesmas. Com o ouro, 

ele deve investir nos itens que amplificam o seu poder de empurrar a lane ou de sobreviver 

a possíveis emboscadas. A Lâmina das Sombras concede ao herói movimento extra e a 

habilidade de ficar invisível por alguns segundos, auxiliando o Nature’s Prophet a 

escapar, enquanto o Cetro de Aghanim faz com que a sua habilidade máxima do herói, a 

fúria da natureza, cause mais dano, além de que quando o dano elimina uma unidade, a 

unidade se transforma em um treant, ampliando globalmente o poder de push do herói e 

do seu time. Sempre que o jogador observa os oponentes se agrupando em uma linha 

procurando confronto, ele se move rapidamente para outra, enquanto seu time se move 

para a outra linha restante, sempre ameaçando duas linhas enquanto os oponentes 

ameaçam apenas uma. Quando os inimigos resolvem se dividir para proteger as linhas, 

os aliados do jogador aproveitam para caçar heróis sozinhos e eliminá-los rapidamente 

com suas habilidades, deixando a defesa sempre um trabalho complicado. Se emboscado, 

o Nature’s Prophet utiliza a lâmina das sombras para se esconder em algum lugar seguro 

e teletrasnportar-se para a segurança. Com algumas trocas de construções entre os times, 

o jogador e seus aliados se encontram em vantagem, encurralando os oponentes na base, 

com uma ameaça constante de treants. 

 Na base, os oponentes têm acesso mais rápido as três linhas, uma vez que elas 

convergem para o seu centro, conseguindo defender melhor o split push. Todavia, já na 

base, o time do jogador consegue causar dano as barracas dos oponentes que seguram o 

poder dos creeps. Caso elas sejam destruídas, os creeps do jogador se tornaram bem mais 

fortes que os creeps dos oponentes, vencendo os creeps inimigos sozinhos e causando 

ainda mais dano as construções, tornando a empurrada mais poderosa ainda. Seguindo a 

estratégia, os jogadores evitam o confronto. O time adversário possui habilidades muito 

boas para o combate em equipe, mas com cooldowns muito longos. Ao utilizá-las para 
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defender uma linha e até conseguir a eliminação de alguns oponentes, eles tomam grandes 

quantidades de danos nas outras e não possuem as habilidades disponíveis para defende-

las em outras investidas. Perdendo as defesas pouco a pouco a cada grupo de creeps que 

se aproxima. 

 A partida mal chega ao late game, os adversários não tiveram espaço para 

conseguirem acumular ouro e experiência. Suas construções foram levadas rapidamente 

e a maioria dos heróis não possui leveis suficientes. Embora o time aliado também não 

tenha tantos leveis, devido ao tempo do jogo, a vantagem em ouro é visível e auxilia a 

vencer o time inimigo que, mesmo nas últimas defesas, onde o confronto entre os times 

se mostra inevitável, a vantagem que os itens conferem ao jogador e seu time se mostra 

superior, assegurando a eliminação do time adversário e um caminho livre para destruir 

as construções restantes e o Ancient. 

 

4.5- A autoproclamada comunidade do Dota 

 

 Paralelo a todas as dimensões do game, fora da tela de dentro do mesmo e das 

abas de navegação, o Dota refere-se aos seus jogadores como sua comunidade. O trabalho 

que os desenvolvedores e a Valve colocam sobre esse aspecto é alcançado através do site 

do game na Steam, que dá acesso a uma espécie de rede social exclusiva do Dota 2. Aqui, 

chamamos essa ação de “comunidade autoproclamada”, pois a Steam desenvolve essa 

rede social, que eles chamam de “central comunitária”, para todos os games que eles 

vendem, independente da natureza do mesmo. O acesso a essa central é feito pelo 

navegador de internet, mas possui certos atalhos nas abas do Dota, em geral nos anúncios 

da aba inicial. 

 Na página do site encontramos, além dos links que levam ao download do game, 

dez abas distintas. A aba “tudo” se mostra apenas uma síntese do que existe em todas as 

outras, não possuindo nenhum conteúdo próprio. As abas “screenshots”, “artes”, 

“transmissões”, “vídeos”, “notícias” e “análises” atuam de forma semelhante, como 

depósito de conteúdo dos jogadores dos respectivos nomes das mesmas, como capturas 

de tela do game, desenhos e ilustrações, gravações de partidas, curtas ou montagens de 

vídeo com o tema do Dota, notícias e informações sobre atualizações, e avaliações sobre 
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o que acharam do game na forma de texto, respectivamente. As abas de “discussões, 

“oficina” e “guias” possuem uma complexidade maior e merecem uma discussão mais 

detalhada. 

 

 

Figura 24 Central comunitária Dota 2 

 

 Na aba de discussões, o jogador é levado a uma espécie de fórum online. No 

fórum, existem moderadores que regulam o conteúdo das postagens e também abrem 

discussões oficiais do game, todavia qualquer jogador pode realizar uma postagem, que 

contará com um espaço exclusivo para os jogadores debaterem seu conteúdo, seja uma 

dúvida, uma crítica ou até mesmo uma brincadeira. Nessa aba, os jogadores têm a opção 

de interagirem uns com os outros e manterem um foco de discussão, garantindo uma 

conversa mais objetiva e formal, que também é protegida de ofensas e vocabulários sujos 

pelos moderadores. 

 Na aba de guias, como o nome sugere, os jogadores podem encontrar inúmeros 

guias e tutoriais sobre as mais variadas atividades no Dota, desde como escolher um herói, 

até como usar determinado item, existem guias até mesmo que explicam como utilizar a 

aba de opções e o chat de conversas da partida, não só podendo lê-los, mas também criá-

los para auxiliar outros jogadores. Dentre os guias, também há a possibilidade de criar 

guias para heróis específicos, as builds como discutimos anteriormente. Nesse caso, a 

build não só se encontra na página online para ser lida, mas também é acessada 
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diretamente pelo Dota. Todos os guias também possuem um sistema de pontuação de zero 

a cinco estrelas, colocando os mais votados sempre nas páginas iniciais, auxiliando tantos 

os jogadores a encontrarem opções melhores mais facilmente, como os permitindo dar o 

feedback aos autores de forma mais rápida e simples. 

 

 

Figura 25 Aba discussões 

 

  

 

Figura 26 Aba guias 
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 A aba de oficina, por sua vez, também apresenta conteúdo criado pelos próprios 

jogadores, mas já envolve trabalhos feitos em modelos 3D para o game em si. Essa aba 

compila as criações de equipamentos para heróis assim como modos customizados para 

a aba de salão de jogos. Os jogadores podem criar uma nova arma ou armadura para seu 

herói favorito ou um mod para o Dota que transforma o mapa em uma pista de corrida, 

assim como também podem votar nas suas criações favoritas feitas por outros. Esse 

conteúdo feito, porém, não é adicionado ao game livremente, ele passa pela equipe de 

desenvolvimento da Valve que, caso o achem adequado, o introduzem no game. Os mods 

são introduzidos de modo gratuito, enquanto que os equipamentos são, em sua maioria, 

introduzidos dentro de baús de tesouro e vendidos dentro da loja do game, onde parte do 

lucro desses baús é direcionado aos criadores dos equipamentos. 

 

 

Figura 27 Aba oficina 

  

 Como último elemento dessa comunidade autoproclamada encontramos o 

chamado “mercado da comunidade”. O mesmo não se encontra em nenhuma aba da 

página da central comunitária, mas pode ser acessado através de links na aba loja dentro 

do game. O mercado, de fato, está mais ligado ao próprio Steam como aplicativo de 
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distribuição e vendas de games, com o Dota sendo uma de suas sub-seções. Não só no 

Dota 2, mas em muitos games do aplicativo é possível obter itens e equipamentos digitais; 

a Valve permite que os jogadores os vendam e troquem internamente pela Steam com 

dinheiro real. Os jogadores podem depositar dinheiro em uma espécie de “carteira 

virtual”, que se mantêm vinculada à conta do jogador. Com o dinheiro dessa carteira, eles 

podem adquirir itens no mercado que se tornaram disponíveis instantaneamente dentro 

do game, na aba do arsenal. 

 

 

Figura 28 Mercado da comunidade 

 

5- Dota 2 e as dinâmicas comunicacionais pela comunidade 

 

 Nesta seção, nós utilizamos de todos os dados coletados sobre a mídia, tanto sobre 

suas divisões e composições devidamente detalhadas apresentadas, quanto de partidas 

online jogadas e assistidas pelo autor, em composição com os conceitos e teorias 

apresentados, para discorrer sobre as dinâmicas comunicacionais presentes juntas à 

comunidade do Dota 2.  
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5.1- A construção de um lugar comum 

 

 O primeiro elemento que devemos procurar quando olhamos a comunidade é o 

elemento que une os indivíduos, em outras palavras, a ideia ou objeto que atua como 

identificador e diferenciador, no qual possuímos a noção de consenso, valores e costumes 

conectados. No caso do Dota 2, esse elemento comum é o game por si mesmo, todavia 

não podemos considerar que qualquer conteúdo simbólico atua como elemento formador 

de comunidade simplesmente porque indivíduos o utilizam ou se emocionam com ele. 

No Dota 2, os recursos presentes em suas três dimensões constroem uma unidade na qual 

os indivíduos conseguem trabalhar e compartilhar conhecimento, onde compreender essa 

dinâmica nos auxilia a compreender a base de formação da comunidade. Antes de 

partimos para o debate sobre valores, hábitos e partilha, devemos compreender como o 

game construiu sua unidade atual, que é apresentada a qualquer um que se aventura no 

mesmo. 

 Começando pela dimensão do gameworld, o Dota 2 desenvolve um trabalho de 

identidade visual e de criação de história. Nessa dimensão, os desenvolvedores se 

preocupam em criar não apenas o rosto, as roupas e o cenário do game, mas também o 

seu estilo de traço e de cor. Todos esses elementos devem estar em concordância, pois o 

objetivo é que olhando para o herói x ou y, mesmo eles sendo totalmente diferentes, os 

jogadores possam reconhecê-los instantaneamente como algo pertencente ao Dota. 

 Da mesma forma, cada herói é construído de uma forma que seu próprio visual 

conte parte de sua história e personalidade. O Dota 2 não é um game narrativo e a história 

geral do game está contida apenas em partes nas biografias de cada herói, nesse sentido, 

muito da história do game é contada visualmente, onde pelas roupas, fisiologias e 

fisionomias, equipamentos e itens dos personagens os jogadores podem compreender o 

que existe no mundo e como ele funciona. 

 Como exemplo, podemos perceber que as roupas dos heróis são basicamente 

compostas de couro e metal, da mesma forma, certos heróis que se utilizam de tecnologia 

apresentam equipamentos feitos de grandes porcas e parafusos de bronze, tudo 

correspondendo a uma era ou tempo em que não se possui grandes avanços tecnológicos. 

Aliado às biografias que descrevem castelos, reinos e tribos bárbaras, os jogadores podem 
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ter uma compreensão de que o game ocorre em uma espécie de mundo antigo onde 

dinastias ainda prevalecem, onde há magia e criaturas fantasiosas. 

 O game procura criar uma padronização visual que explique todo o contexto de 

sua história e mundo, ao mesmo tempo que procura criar visuais distintos para cada um 

de seus heróis, o que se torna uma tarefa complexa. Sobre os heróis, especificamente, 

encontramos uns com formas humanoide e outros com formas monstruosas, uns que usam 

de tecnologia e outros que utilizam de magia, podemos encontrar desde heróis como 

Crystal Maiden, uma pequena mulher loira, magra e com roupas azuis vibrantes, até 

heróis como Jakiro, um dragão voador de duas cabeças, metade fogo e metade gelo. Com 

mais de cem heróis, o propósito de tamanha variação é proporcionar aos jogadores, um 

público também extremamente heterogêneo, diversas opções de identificação e diferentes 

formas de jogo. 

 Em relação ao mapa no gameworld, que serve como o local de batalha, imagina-

se que necessitaríamos apenas de um espaço navegável para que os jogadores pudessem 

se movimentar e se confrontar, todavia observamos a preocupação em caracterizar o 

espaço de forma que ele se una à história. As criaturas e animais presentes neles, como 

pássaros, peixes e insetos não possuem nenhuma relevância em nenhum aspecto de 

jogabilidade, porém eles são criados e implementados no game pois atuam na transmissão 

da ideia de um mundo vivo, com seu ecossistema, que vai além daquele momento em que 

o jogador se encontra. Sem um narrador, são os detalhes da composição geral que situam 

os jogadores dos fenômenos e organização do mundo. As texturas, objetos, fauna e flora, 

em games como Dota, possuem uma importância mais acentuada, não atuando apenas 

como complemento da história, mas sendo pistas e formadores da mesma. 

 Além disso, como sabemos, os heróis no Dota 2 possuem equipamentos que 

podem ser obtidos no game ou através da loja, que modificam suas roupas e sua 

apresentação, podendo esses equipamentos serem criados pelos próprios jogadores. O 

fato de a Valve possuir um guia completo explicando a necessidade de os itens criados 

manterem a identidade dos heróis, sua silhueta e cores, demonstra como essa dimensão é 

relevante em termos de identificação. Se um herói possui uma paleta de cores onde o 

vermelho é predominante, cada equipamento criado para o mesmo deve possuir a mesma 

paleta, pois todos os elementos que constituem os heróis estão intimamente ligados a 

personalidade dos mesmos, a quem eles são, onde essa compreensão deve ser transmitida 

aos jogadores do modo mais fácil e rápido possível. 
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 Analisando a história do Dota como game, podemos observar três momentos 

distintos em que essa dimensão do game-world se tornou o centro das discussões, tanto 

para os jogadores quanto para os desenvolvedores. O primeiro momento foi na transição 

do Dota 1 para o Dota 2, quando a Valve adquiriu a licença do game, mas teve que 

reformular toda a dimensão para lançá-lo comercialmente, pois ela era estruturada no 

game Warcraft que pertencia à Blizzard e sua utilização infringia direitos autorais. Nessa 

transição, não só dezenas de heróis perderam seus nomes próprios, ficando apenas com 

seus títulos secundários, mas seus modelos 3D tiveram que ser modificados ou criados 

do zero. 

Muitos jogadores que saíram do Dota 1 e vieram para o Dota 2 estavam 

preocupados em reconhecer os heróis com os quais eles já haviam se acostumado. Alguns 

heróis no Dota 1, por exemplo, eram pandas humanoides, como Storm Spirit, Brewsaster, 

Ember Spirit, entre outros, um tipo de “raça” no game que era uma raça patenteada e 

exclusiva da Blizzard. Esses heróis tiveram que ser totalmente reformulados. Enquanto 

Brewmaster e alguns continuaram com uma forma híbrida que se assemelhava com ursos, 

outros, como Ember Spirit, abandonaram totalmente a premissa animalesca, adquirindo 

um visual humanoide elemental novo. 

 

Figura 29 Herói Ember Spirit Dota1/Dota 2 

 

 Essa transição era inevitável em termos de licença e contrato, mas foi abrupta e 

severa o suficiente para que muitos jogadores não abandonassem o Dota 1 onde, de fato, 

ainda existem muitos deles jogando por estranharem o visual do novo game. Até hoje 
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pode-se facilmente encontrar jogadores que migraram para o Dota 2 que continuam 

utilizando os nomes antigos que foram retirados dos heróis para identificá-los, mesmo 

com modelos totalmente reformulados, como o próprio Ember Spitir que possuía o nome 

de Xin, ou o Nature’s Prophet que possuía o nome de Furion. 

 O segundo momento ocorreu meses depois do lançamento oficial do game. Ainda 

em disputa de alguns direitos autorais, houve um problema entre Valve e Blizzard sobre 

o herói Leoric, The Skeleton King. Na transição, o herói perdeu seu primeiro nome, de 

direito da Blizzard, ficando como muitos outros personagens apenas com seu título. O 

problema, porém, é que Skeleton King também era o título da mesma personagem 

pertencente à Blizzard. Depois de disputas e negociações, a Valve perdeu também o 

direito sobre o título da personagem, a deixando descaracterizada de sua história. Como 

o game já estava lançado e os jogadores já haviam se familiarizado com o herói, para 

evitar outra mudança abrupta, a Valve organizou no Dota 2 um evento especial de 

transformação da personagem, realizando também algumas mudanças na biografia da 

mesma. O evento, intitulado Wraith-Night28, removeu do game o herói Skeleton King no 

dia dez de dezembro de dois mil e treze (10/12/2013) e introduziu um novo modo de jogo 

no qual os jogadores deveriam enfrentar hordas de inimigos, uma após a outra, tentando 

sobreviver coletivamente e coletar as almas que as mesmas deixavam ao serem 

eliminadas; ao final das hordas, os jogadores ofereciam as almas à um altar do Skeleton 

King, o ressuscitando em uma nova forma, o Wraith King29, que viria a ser seu novo 

modelo 3D no game. O evento funcionava como uma forma de explicação da história do 

herói, sem ter que reinventá-la, e colocava o jogador como parte da mesma, como um 

responsável pela cerimônia de transformação, onde além do gameplay, o jogador também 

possuía acesso a um conteúdo textual explicando todo o contexto. 

                                                           
28 Noite fantasma (tradução própria). 
29 Rei fantasma (tradução própria). 
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Figura 30 Evento Wraith-Night do Dota 2 

 

 O terceiro momento, que ocorreu no meio do desenvolvimento deste próprio 

trabalho, foi a mudança realizada pela Valve do motor gráfico do game, também chamado 

de engine do game. A engine funciona como o agrupamento de códigos gerais que dão 

base ao game, como quantidade de polígonos máxima, texturização, renderização, efeitos 

visuais, cálculo de física do game, entre outras coisas, tornando-as já pré-moldadas e de 

fácil utilização. Essa atualização afetou todo a parte visual do Dota, ou seja, afetou de 

forma bastante profunda a dimensão do game-world, mas mais de maneira corretiva, 

removendo algumas imperfeições encontradas no mapa e nos heróis, tornando seus 

gráficos mais polidos e de alta resolução, assim como introduzindo uma nova dinâmica 

de movimento e fluidez dos heróis e de suas habilidades, dos creeps, das construções e 

dos elementos do mapa. Essa mudança também foi acompanhada com uma nova 

interface, já dividida e detalhada aqui neste trabalho, assim como várias novas opções de 

customização do game e novos recursos de navegação e visualização dentro do mesmo. 

Essa engine também fornecia os novos modelos de heróis 3D fragmentados, estipulando 

quais partes poderiam ser modificadas para a criação de equipamentos e quais ficariam 
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estáticas, sendo um grande avanço para os jogadores que pretendiam contribuir com 

criações, onde agora eles possuem uma base sólida e de fácil acesso com o que trabalhar. 

 Embora essa atualização não alterasse os heróis ou o mapa de forma abrupta e os 

modificasse, ela estipulava uma nova forma de interação com esses elementos o qual a 

Valve antecipou como algo capaz de causar estranheza. Por esse motivo, essa transição 

para a nova engine foi realizada de forma lenta e gradual, sendo liberada para poucos 

jogadores a cada momento, com a troca de informações constante com os mesmos para 

saber não só da adaptação, mas também de problemas técnicos no geral. O nome dado a 

essa atualização foi o de Dota Reborn30, trabalhando com a ideia de que essa seria de fato 

a nova cara do game que os desenvolvedores estavam procurando, que como uma fênix, 

renasce melhor e mais bela. 

 Todos esses momentos direcionaram o game-world para uma padronização 

compartilhada. Essa padronização é importante para o processo de identificação dos 

indivíduos e reconhecimento do game, assim como para os jogadores poderem de fato 

construir e contribuir com essa dimensão, criando e implementando equipamentos dos 

heróis, equipamentos para o ambiente, como as sentinelas e entregadores customizados, 

até mesmo músicas de ambientação e trilha sonora. Com isso, os jogadores também 

possuíam referenciais definidas de nomes e visuais para comunicarem entre si, facilitando 

a discussão sobre assuntos relacionados ao game. 

 Partindo em seguida para a dimensão do game-structure, observamos um mesmo 

inclino ao processo de padronização, mas aqui com as regras sendo o principal ponto de 

observação. As regras é que ditam como o game é e como os jogadores interagem com 

ele, foi através das regras que o Dota pode existir a partir de outro game, utilizando de 

um empréstimo do game-world do Warcraft e o aplicando ao seu sistema próprio. 

 Pode-se argumentar que a dimensão do game-structure esteja mais voltada para 

os desenvolvedores, mas ela é essencial para a compreensão dos jogadores sobre o game. 

Em uma partida de futebol, espera-se que os jogadores tenham uma compreensão básica 

das regras para que a partida se realize e os jogadores possam desfrutar de prazer e emoção 

decorrentes da mesma. Com o Dota 2 não é diferente, os jogadores necessitam 

compreender o básico do game para ele ocorrer, todavia o game conta com centenas de 

heróis e centenas de itens que possuem habilidades e efeitos distintos, todos interagindo 

                                                           
30 Dota Renascido (tradução própria). 
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entre si ao mesmo tempo, o que torna não só a compreensão dos jogadores mais complexa, 

mas também o balanceamento do game pelos desenvolvedores mais difícil. 

 O Dota 2 recebe uma atualização de suas regras e mecânicas semanalmente, que 

corrige problemas e interações erradas no game, assim como procura tornar as habilidades 

dos heróis e os itens mais fáceis de serem utilizados. Quando o Dota 1 surgiu como mod, 

suas primeiras versões eram um caos, com certos heróis muito mais poderosos que outros 

e interações entre os modelos erradas, o que tornava o game não uma disputa estratégica, 

mas sim um confronto injusto. Ainda no Dota 1, os desenvolvedores também eram 

limitados aos recursos disponíveis do Warcraft, assim mecânicas como tipos de dano, 

tipos de armadura, tipos de unidades, entre outros, foram carregadas para o game. Até 

mesmo no lançamento oficial, para evitar uma ruptura muito grande da sensação de 

jogabilidade, muitas dessas mecânicas e interações entre objetos se manteve intacta, ainda 

que desnecessárias. 

 Assim como na dimensão do game-world, a grande mudança no game-structure 

ocorreu com a atualização do Dota Reborn. Houve uma simplificação de todo o sistema 

de regras, eliminando todas as mecânicas arrastadas do Dota 1 que se vinculavam ao 

Warcrfat, como por exemplo os danos dos tipo caos e composto, as armaduras do tipo 

leve, média e pesada, a progressão uniforme de experiência em cada level do herói, entre 

várias outras. 

Nessa dimensão, quando os desenvolvedores observam a necessidade de uma 

grande mudança, como a introdução de novos itens, novos ou heróis, ou até a modificação 

das habilidades de um herói que se tornou muito obsoleto ou muito poderoso, as 

atualizações lançadas recebem um aviso e preparo antecipado. É lançado um texto 

informativo com todas as mudanças para situar o jogador, acessado pela aba inicial, e 

caso a mudança esteja relacionada a um herói, o mesmo deixa de poder ser selecionado 

em partidas competitivas, para que sua observação e teste seja realizada em cenários 

menos sérios para os jogadores e com menor estresse. 

Com o passar dos anos, com o game encontrando seu equilíbrio, com cada herói 

tendo seu devido espaço e utilidade, interações previsíveis, erros bem menos frequentes, 

e um sistema de regras menos volátil, os jogadores são só passaram a ter a capacidade de 

discutir estratégias e jogadas mais facilmente entre si, como aqueles jogadores que se 

afastavam e voltavam para o game depois de algum tempo passaram a sentir cada vez 
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menos que estavam em desvantagem ou que compreendiam menos o game, eles ainda 

eram aptos de organizar e comunicar pensamentos sobre a jogabilidade. 

 Por fim, observamos a dimensão do gameplay, que talvez seja a mais complexa 

de se trabalhar a criação de uma unidade, devido a sua fluidez e dependência da ação dos 

jogadores. Aqui, o Dota 2, como um game de estratégia, procura manter uma certa gama 

de abordagens possíveis e estratégias que os jogadores podem optar como formas de obter 

a vitória, sendo esse o principal caminho para atuação nessa dimensão. O maior problema 

que o game sofreu com esse quesito foi durante a terceira edição do seu campeonato 

mundial oficial, chamado de The International. 

 O The International 2013 foi vencido pelo time chamado Alliance, que o venceu 

se utilizando de uma estratégia de pushing, escolhendo vários heróis com grande poder 

de empurrar as linhas (semelhante ao exemplo de partida com o Nature’s Prophet 

apresentado anteriormente). Eles foram os grandes responsáveis por popularizar esse tipo 

de estratégia, o split pushing, que também ficou conhecida como Rat Dota (dota rato) que 

se assemelhava a um rato que destruía a base do inimigo aos poucos e nunca era 

capturado. Essa estratégia se mostrou extremamente poderosa e os jogadores começaram 

a copiá-la, com ela se mostrando ser imbatível e mais poderosa do que todas as outras. O 

Dota 2 não podia modificar o objetivo do game de defender o Ancient e as estruturas, no 

qual essa estratégia girava em torno, mas não se mostrava contente em ter uma estratégia 

dominante sobre as outras e eliminando a sensação de escolha, tendo que recorrer ao 

game-structure para conseguir solucionar o problema. O game modificou a quantidade de 

experiência e ouro que os jogadores recebiam por destruir construções, fazendo com que 

essa estratégia, ainda que viável, não se tornasse algo incontrolável, onde depois de 

algumas conquistas, o time se encontraria demasiado fraco para progredir. Com isso, 

percebe-se que o push passou a estar em equilíbrio com estratégias de confronto, caçadas, 

entre outras, permitindo novamente que os jogadores pudessem escolher a que eles mais 

preferiam do que a estratégia que se mostrava incontestavelmente superior. Os 

desenvolvedores não conseguiam influenciar diretamente a criação das estratégias por 

parte dos jogadores, mas eles possuíam a capacidade de equilibrá-las e de torná-las mais 

ou menos atraentes, deixando claro as possibilidades que os indivíduos podem optar. 

 Todas essas mudanças e adaptações foram um processo longo e ainda ocorrem 

dentro do game, todavia hoje o game encontra-se em uma configuração em que as 

mudanças são extremamente sutis e os jogadores conseguem manter e acompanhar a 
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progressão do game sem demasiada estranheza. Justamente essa familiaridade em todas 

as dimensões que proporciona as variadas interações comunicacionais por meio da 

comunidade. Os jogadores possuem um referencial fixo no qual podem arquitetar e 

elaborar conversas, possuindo conhecimento e emoções reconhecíveis entre eles. Os 

jogadores podem se identificar com um herói, pois ele está bem estruturado e acessível 

no game-world, com aspectos físicos e história bem delineados, ao mesmo tempo que os 

jogadores podem compartilhar formas e estratégia de jogar, pois o game possui um 

sistema de regras claro e compreensível, com regularidade de termos e números capazes 

de serem divididos e debatidos pelos interessados. 

 O game, como ele se encontra no momento, se mostra muito diferente para um 

jogador que o conhecia em suas primeiras versões, não só todos os elementos visuais não 

mais se encontram lá como os próprios heróis se comportam diferente. Até os jogadores 

de Dota 2, que jogaram o game no seu lançamento e pararam, notarão mudanças 

significativas em como o gameplay se desenvolve, mesmo que eles já tenham se 

habilitado com o visual do game. Com o Reborn, o game estabeleceu um ponto final em 

termos de mudanças gigantescas, mostrando a preocupação em manter uma imagem 

coesa de si para os jogadores, buscando estabelecer a ideia de lugar comum, onde os 

jogadores podem se sentir confortáveis entre ir e voltar do game, sabendo que conseguem 

manter uma noção básica do que é o Dota 2 e de conseguir sempre jogá-lo. 

 

5.2-  Criação de valores comuns 

 

 Com forma e conteúdo concretos e delimitados, os jogadores de Dota 2 possuem 

um solo fixo no qual podem desempenhar atividades e se relacionar. Do gênero do game 

e de como ele é estruturado, os jogadores saltam de partida em partida, de modo 

repetitivo, competindo entre si. A repetição, como característica do Dota 2, faz com que 

os jogadores se coloquem em vários pequenos momentos de tensão e estresse, seguidos 

por momentos de prazer, com a vitória, ou de frustração, com a derrota. De modo simples, 

podemos observar que o game é jogado como uma forma de alcançar pequenas dozes de 

prazer, sendo essa doze reforçada com as vitórias e ela sendo mais desejada com a derrota, 

como modo de auto superação. 



112 
 

 Esses sentimentos, por sua vez, estão vinculados à diversos recursos do game e 

também ocorrem em diferentes momentos e com diferentes intensidades. O prazer da 

competição, de conseguir superar os adversários por inteligência, talento e competência, 

gratifica e enaltece os jogadores, mas por outro lado, quando a vitória é conseguida sem 

demasiado esforço, esse prazer se mostra menor e a conquista mais irrelevante. 

 Ainda no Dota 1, sem uma empresa para patrociná-lo e bancá-lo, o game não 

possuía servidores para sustentar as partidas online, fazendo com que as mesmas fossem 

sustentadas pelos computadores pessoais dos jogadores e sua capacidade de processar os 

dados simultaneamente com a conexão à internet. Isso fazia com que para se jogar o game 

naquela época cada jogador, individualmente, deveria procurar algum outro jogador que 

estivesse atuando como um servidor para se conectar ao game por ele. Com esse tipo de 

montagem da partida, não era possível prever o desempenho do game, podendo se 

desenrolar tranquilamente em um momento e travar em outros, assim como não existiam 

filtros entre níveis de jogadores e tempo de jogo, fazendo com que jogadores recentes se 

colocassem contra jogadores experientes e algumas partidas se mostrarem totalmente 

injustas. 

 No Dota 2, para solucionar esses problemas, além da criação de servidores 

exclusivos tornando o acesso as partidas extremamente mais rápido e prático, os 

desenvolvedores implementaram o MMR (matchmaking rating ou ranking31), um valor 

vinculado a conta de cada jogador, que coleta todas as informações de vitórias e derrotas 

e as converte em um número que indica o nível de habilidade de um jogador em questão, 

assim como a implementação do nível da conta, também representada por um número, 

mas que é gerado conforme o número de partidas disputadas. 

 Esses valores auxiliaram e auxiliam o equilíbrio da disputa entre os jogadores, 

tornando cada partida uma disputa justa e garantindo o mérito da vitória. Essas 

implementações, por outro lado, não se mantiveram apenas como recursos reguladores, 

passando a serem observados também como status dos jogadores, semelhantes a títulos e 

conquistas. Ter um valor de MMR de quatro mil, por exemplo, não só funciona como 

forma de entrar em partidas com jogadores com MMRs similares, mas tornou-se um 

indicador de que esse jogador é melhor do que jogadores com MMR de três mil ou menor. 

                                                           
31 O MMR seria traduzido como avaliação de combinação de partida. 
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 Os MMRs e níveis da conta se tornaram conquistas das quais os jogadores podiam 

se expor e se gabar. O prazer oriundo da competição e da vitória se mesclou com o prazer 

de se mostrar um vencedor, trazendo a disputa, antes pertencente apenas ao momento de 

jogo, para a interface e os momentos de interação neutra. O próprio sistema de 

classificação funcionava como forma de os jogadores se comunicarem e se organizarem. 

 

Figura 31 Valores de MMR de um jogador variando conforme as partidas 

 

 O MMR em geral se tornou um valor mais atrativo e respeitado pelos jogadores 

do que o nível da conta, pois ele se vincula respectivamente às vitórias, enquanto o nível 

da conta é adquirido mesmo com derrotas. A atração e preocupação com esse valor 

também se mostrou presente nas mudanças implementadas no Dota 2 com o Reborn. Na 

aba de assistir, por exemplo, as principais partidas em destaque passaram a ser sempre as 

que possuem a maior média de MMR, onde os desenvolvedores compreenderam como 

essa sendo a maior demanda pelos jogadores. Na fase de seleção de heróis, por sua vez, 

os jogadores de cada time com MMR mais alto também passaram a ter seus valores 

destacados, indicando que eles seriam os melhores de cada lado. Por fim, na aba inicial, 

onde o perfil do jogador se encontra, também foi implementado a possibilidade de o 
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jogador colocar seu o MMR em grande destaque, em um espaço antes dedicado a mostrar 

apenas equipamentos. 

 É comum observar no chat inicial jogadores procurando outros de MMR elevado 

para formarem times, assim como a procura por dicas e guias de como aumentar o MMR 

de forma rápida ou de como jogar melhor são os tópicos mais frequentes encontrados nos 

fóruns de discussão do Dota 2 e de sites sobre o tema, de fato, existem até sites pagos que 

fornecem esse tipo de material aos jogadores. 

 

 

Figura 32 Site Dota2 NaViGation, vendendo guias e dicas sobre o game e MMR 

 

 Não só isso, a comparação e interesse pelo MMR não se manteve apenas em um 

nível de pura disputa amigável e reconhecimento pessoal, se tornando um elemento 

responsável por assédios e desrespeitos entre jogadores, onde uns com MMRs mais altos 

descriminavam os com MMRs mais baixos, os xingando, insultando e os taxando como 

responsáveis pelas ações ruins nas partidas e pelas derrotas. Esse fato fez com que a Valve 

permitisse aos jogadores optar por tornar o valor de seus MMRs ocultos evitando esses 

tipos de abuso, assim como a levou a implementar outros elementos que pudessem 

representar o potencial dos jogadores e suas habilidades, como os troféus, dados aos 

jogadores por certas conquistas dentro do game e podendo ser colocados no perfil. 

 Outra questão, por sua vez, que estipula a obtenção de prazer e cria relações entre 

os jogadores no Dota 2 está ligada a obtenção de equipamento de heróis. Os 
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equipamentos, como já descritos, são obtidos ao final das partidas por chance ou 

comprados diretamente da loja, sendo utilizados para modificar as roupas e armas dos 

heróis. 

 Os equipamentos funcionam como uma forma de os jogadores customizarem seus 

heróis favoritos, os tornando únicos e de acordo com seus gostos pessoais, 

proporcionando um maior prazer visual durante uma partida e uma forma de os jogadores 

se diferenciarem entre si, de se destacarem da “grande massa”. Além disso, como não há 

limite para o número de equipamentos que um jogador pode possuir, eles também atuam 

proporcionando o prazer de coleção, onde a obtenção dos equipamentos se torna mais 

importante do que sua própria utilização. 

 Durante partidas online, podemos encontrar jogadores elogiando uns aos outros 

sobre os equipamentos que possuem e as aparências dos heróis, assim como perguntando 

onde eles conseguiram tal equipamento. Ao final das partidas, quando ocorrem as chances 

de se obterem os equipamentos, também observamos muitos diálogos entre os jogadores, 

especialmente quando algum equipamento muito raro é distribuído, em sua maioria 

espantos com o acontecimento e gozações. 

 Toda a questão é compreendia e incentivada pela Valve em dois sistemas, o 

sistema de raridade dos equipamentos e o sistema de trocas entre jogadores. O sistema de 

raridade classifica os equipamentos dos mais fáceis de se obter até os mais difíceis, 

contando com um total de oito níveis distintos, sendo eles, do mais baixo para o mais alto: 

Comum, Distinto, Raro, Mítico, Imortal, Lendário, Arcano e Ancestral. Esse sistema 

permite aos jogadores valorizarem mais os seus equipamentos, os considerando especiais, 

os permitindo se gabar sobre os mesmos e os exibirem sem seus perfis, por exemplo. 

 O sistema de raridade, além disso, anda lado-a-lado com o sistema de trocas. No 

Dota 2, os jogadores tem a opção de trocarem seus equipamentos entre si e o sistema de 

raridade auxilia na orientação desse processo. Caso um jogador se interesse em um 

equipamento de outro jogador, eles podem utilizar o sistema de raridade para observarem 

se estão realizando uma troca justa ou se estão em vantagem ou desvantagem na 

negociação. 

 Essa relação é tão presente e influente no Dota 2 que, na aba inicial onde 

encontramos os chats globais, se procurarmos os chats customizados, sobre temas 

específicos, os chats de trocas são os mais abundantes e populares de todos. Não só isso, 
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conversas sobre equipamentos e negociações ocorrem paralelamente em todos os chats, 

com mensagens, pedidos e ofertas sendo postados constantemente. Assuntos e pedidos de 

troca também são encontrados em grande número nos fóruns oficiais e nos sites 

relacionados, onde, assim como no caso do MMR, também conseguimos encontrar sites 

que trabalham exclusivamente com um serviço dedicado a essa prática. 

 

 

Figura 33 Site DotaLounge que vende e troca equipamentos 

  

 O interessante do sistema de trocas do Dota 2 e a relação dos jogadores com os 

equipamentos está vinculado à criação de um próprio sistema de valores dos jogadores 

para a troca, não seguindo explicitamente o sistema de raridade do próprio game, criando 

também dinâmicas próprias de interação. O sistema criado pelos jogadores também sofreu 

várias modificações conforme o game foi se modificando, tanto em parte pela postura dos 

jogadores como por decisões da Valve para controlar a situação. 

 No começo do Dota 2, quando não haviam muitos equipamentos, cada nova leva 

era introduzida no game por meio dos baús de tesouro, cada um contendo uma média de 

dez equipamentos cada, desses dez sendo a maioria equipamentos comuns e distintos, 

enquanto um ou dois seriam raros ou superiores. Ao final das partidas, os heróis não 

possuíam a chance de receber equipamentos soltos, mas sim de receber baús, que eram 

sorteados em grande escala. Esses primeiros baús, por sua vez, necessitavam de chaves 

para serem abertos, chaves que eram conseguidas apenas na loja do Dota 2. Dos 

equipamentos contidos no baú, o jogador conseguiria receber apenas um por chave, sendo 
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esse equipamento recebido aleatoriamente dentre os possíveis e o baú sendo removido 

após o uso. 

 Como todo o sistema de obtenção de equipamentos era aleatório, mas a compra 

das chaves não, os jogadores passaram a comprar as chaves e, ao invés de abrirem os 

baús, oferecerem um certo número de chaves por um equipamento específico. Alguns 

jogadores passaram a estocar chaves enquanto outros tentavam a sorte de conseguir um 

bom equipamento e uma boa troca. 

 

 

Figura 34 Primeiro baú do Dota 2 e chave 

 

 . Durante esse período, mesmo que alguns jogadores não realizassem troca por 

chaves especificamente, a mesma era utilizada como medida de valor como “esse 

equipamento vale x chaves”, onde se um equipamento ser raro, mítico ou lendário 

importava menos do que se ele era fácil de se obter dos baús de tesouro ou não. Aos 

poucos, os jogadores substituíam um sistema de valor do game por um próprio deles, 

ainda que se utilizando dos recursos disponíveis ao Dota. 

 Esse sistema guiou e regulou um comércio dentro do próprio game, perdurando 

por cerca de dois anos. Em agosto de dois mil e quatorze (08/2014), porém, a Valve 

lançou uma atualização para o game que removia todas as chaves e os baús de tesouro 

que dependiam de chaves para serem abertos. A decisão da Valve não foi acompanhada 

de nenhuma explicação por parte da empresa, mas as especulações e motivos da decisão 

giravam em torno de o sistema de baús implementado se enquadrar como um modelo de 

aposta, similar a bingos e cassinos, proibidos em várias regiões na qual o game era 

encontrado. 
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 A distribuição dos equipamentos não foi retirada do game com essa decisão, mas 

foi alterada. Passou-se a poder receber equipamentos ao final das partidas e os baús de 

tesouros foram reformulados, ainda sendo vendidos na loja do game só que agora não 

mais sendo distribuídos por chance ao final das partidas, não necessitando de chaves para 

serem abertos e com uma nova forma de distribuição, onde cada vez que um jogador 

ganhasse um equipamento do baú, ao abrir outro baú de mesmo nome, ele não receberia 

duplicatas, podendo ter um maior controle em quais equipamentos adquirir. 

 Com essa mudança, podia-se esperar que o sistema de raridade do próprio game 

voltasse a ser o referencial principal, todavia, pelo hábito ou similaridade na forma que 

os baús funcionam, a dificuldade em conseguir ou não o equipamento é que continuava a 

ditar o seu preço. O melhor exemplo disso foram os baús imortais lançados pela Valve 

junto a realização dos campeonatos mundiais, o The International. Durante esses 

campeonatos, que aconteciam uma vez ao ano, a empresa proporcionava a venda casada 

do ingresso virtual para a visualização das partidas com um baú cujo conteúdo era 

composto apenas de equipamentos de raridade imortal. Embora a raridade imortal seja a 

terceira maior do game e indique um equipamento que só pode ser obtido por um limitado 

período de tempo (durante o campeonato), devido à popularidade do mesmo, eles foram 

comprados aos milhões, tornando o preço dos equipamentos imortais mais baratos que 

equipamentos raros e distintos. 

 Sem uma moeda de troca fixa, como eram as chaves no início, os jogadores do 

Dota 2 encontraram dificuldades em conseguir trocar seus equipamentos pelo próprio 

game, através do chat e da lista de amigos, onde a negociação manual se mostrava 

demasiada lenta e ineficaz, onde os jogadores tinham que apresentar os equipamentos que 

possuíam um a um para depois negociarem de fato. Foi nesse momento que os sites de 

troca de se popularizaram, onde encontrar uma troca entre equipamentos específicos se 

mostrava mais fácil, pois os jogadores podiam procurar ou colocar anúncios da 

combinação desejada para todos os outros de uma só vez.  

Junto a isso, o mercado na Steam do Dota também começou a receber mais 

interesse, uma vez que os equipamentos podiam ser adquiridos por dinheiro real e os 

jogadores podiam navegar a procura de um equipamento específico. Com um inclino 

maior dos jogadores para vender e comprar itens por dinheiro real diretamente, também 

houve o surgimento de muitos novos jogadores adentrando o Dota 2, um game gratuito 
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como sabemos, apenas para obter equipamentos para venda, utilizando o dinheiro ganho 

em outros games da Steam. 

Com o passar dos anos, tanto a procura e aquisição de equipamentos quanto a 

aprimoração e aumento da habilidade e do MMR foram se tornando as principais 

motivações dos jogadores e os principais elementos de reconhecimento e comunicação 

entre os mesmos. Ambos são colocados no game como uma forma de recompensa aos 

jogadores, onde seu desejo é algo esperado, porém ver esses elementos se tornando o 

tópico principal de discussão entre os jogadores é um fenômeno interessante. 

Como McLuhan aponta, a verdadeira mensagem de uma mídia está nas 

transformações sociais e nas novas formas de interação que ela proporciona. Embora o 

Dota 2 seja desenvolvido como um game de estratégia e combate online, o fato de os 

jogadores se envolverem mais com elementos de ranking e customização indica que a 

mídia esteja sendo interpretada nessa direção. 

Na análise feita por Pearce, sobre os jogadores do game Uru, também observamos 

que mesmo que o objetivo do game fosse a cooperação e a solução dos mistérios e quebra-

cabeças presentes no cenário, o que atraía os jogadores e as atividades que se 

desenvolviam entre eles giravam mais ao redor de outros elementos, como a criação de 

histórias e a própria socialização online. 

 Não podemos considerar que não existam jogadores que jogam o game por outros 

motivos ou não se interessam pelos equipamentos ou MMR, mas como visto em Paiva, o 

fato de o interesse deles não estarem em conjunto com o interesse geral não os impede de 

fazerem parte ou auxiliar na busca dos outros jogadores por esse elemento. No Dota 2, 

esses jogadores ainda se enfrentarão em partidas online, ainda trocarão equipamentos ou 

os venderão, onde a relação com essas ações é que se mostra diferente. 

 É justamente essa distinção entre interesses que nos permite dividir o público do 

Dota 2, seus jogadores, em jogadores casuais e jogadores dedicados32. Os jogadores 

casuais são aqueles que são atraídos pelo Dota 2 como uma forma de entretenimento e 

passatempo, se ligando ao game pela sua boa delimitação das dimensões fornecendo uma 

base estável de conteúdo e desafio. Os jogadores dedicados se envolvem no game, de 

modo inicial, pelos mesmos motivos, mas eles desenvolvem uma relação com o game não 

                                                           
32 Esse tipo de jogador também é identificado como jogadores hardcore ou heavy users. 
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apenas de aproveitá-lo e de usufruir de seu prazer, mas de contribuir com ele e de 

melhorá-lo, vendo em certos elementos do game a capacidade de se comunicarem. 

  É comum observarmos no game, durante as partidas, um conflito entre esses dois 

tipos de jogadores. Os jogadores dedicados tendem a pesquisar mais estratégias, 

compreender quais heróis se saem melhor contra quais e compreender as builds mais 

adequadas para os cenários que estão enfrentando, enquanto que os jogadores casuais 

tendem a jogar com os heróis que mais lhe interessam e seguem em geral uma build 

padrão. Isso faz com que normalmente os jogadores dedicados sintam que os jogadores 

casuais jogam com descaso e que os estão atrapalhando, resultando em insultos e 

agressões verbais para com os mesmos. Esse tipo de comportamento existe também em 

outros games online, sendo normalmente denominado como comportamento tóxico. Essa 

toxicidade, porém, não surge aleatoriamente, estando ligada justamente a queixa sobre 

jogadas, nível de habilidade e nível de conhecimento do game e suas mecânicas. A 

toxicidade e a disposição em sua direção podem ser encaradas como uma paixão tão 

grande dos jogadores que a praticam, valorizando o conhecimento do game, que qualquer 

comportamento desviante desse conhecimento, ou apenas aparentemente desviante, se 

torna digno de queixas e alvo de ódio. 

 Embora o comportamento tóxico no Dota 2 seja um atitude lamentável da qual 

esse trabalho não faz apologia alguma, ele se mostra como uma das principais formas de 

percebermos uma valorização coletiva do game, pois ele é o reflexo do desejo ou 

esperança dos jogadores de que todos tenham conhecimento e habilidade de conduzirem 

uma partida de forma competitiva, com alto nível de habilidade. Ele também reflete um 

desejo de proteção e melhoramento em relação ao game que dialoga justamente com as 

ações de uma comunidade nos modos discutidos anteriormente, sendo um exemplo claro 

de como certos recursos culminam em determinadas formas comunicacionais. 

 No formato de comunidade proposto por Pearce, no qual nos baseamos, estamos 

pensando em um grupo que possui valores e costumes coletivos (conhecimento do game, 

nível de habilidade, criação de uma moeda e um mercado de troca) e que trabalha em prol 

de se ajudarem e se melhorarem (criação e divulgação de builds e estratégias, criação e 

adequação a mudanças, críticas à comportamentos desviantes). O problema com essa 

definição por si só, no caso do Dota 2, é que ela acaba reduzindo a comunidade do game 

aos jogadores dedicados, o que não corresponde à realidade, pois a grande gama de 

jogadores casuais também auxilia no funcionamento de todo o sistema, seja colocando 
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mais equipamentos para troca e venda no game, seja introduzindo mais jogadores no 

sistema de MMR e enaltecendo sua relevância. Por isso a contribuição de Paiva também 

é significativa à nossa discussão, uma vez que ela compreende o papel desses outros 

jogadores na visão geral da formação da comunidade do Dota 2. Os jogadores casuais e 

dedicados se entrelaçam pelo consenso de quererem jogar o game, onde todos 

individualmente mantêm o game ativo e formam sua base, mas de onde uma parcela maior 

vai além do contato inicial e do nível trivial de interação, produzindo conteúdo e 

discussões para o aprimoramento ainda mais desse contexto no qual eles se inserem e 

valorizam. 

 

5.3- Manutenção de elos e valores 

 

 O Dota 2 já possui cinco anos de existência, com um número cada vez maior de 

conteúdo autoral e de número de jogadores. O que pode ser considerado um sucesso em 

termos de games online possui uma grande parcela de trabalho tanto dos produtores e 

desenvolvedores do game quanto dos próprios jogadores. A manutenção do game 

influencia, obviamente, a manutenção de sua comunidade, onde compreender os recursos 

que permitem essa ação, assim como compreender como eles são implementados, nos 

auxilia também a compreender as dinâmicas presentes na mesma. 

 A ação mais básica de manutenção do game são as atualizações de balanceamento 

e correção de erros. Nessas atualizações encontramos correções de partículas e efeitos 

visuais de habilidades não ocorrendo de forma esperada, problemas raros como de os 

jogadores não conseguirem mover os heróis ou não conseguirem clicar, melhorias de 

processamento e interação com certos hardwares, assim como, de forma mais impactante, 

mudanças nos atributos e status dos heróis. 

 As mudanças visam tornar o game sempre competitivo e empolgante aos 

jogadores, porém o balanceamento de todas as variáveis é uma tarefa complicada, o que 

resulta no fato de sempre alguns heróis se encontrarem mais fortes ou mais úteis do que 

outros, simplesmente pela sua distribuição de status naquele momento. O que poderia ser 

compreendido como um erro ou falta de competência é compreendido e trabalhado pelos 

jogadores como o meta. 
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Figura 35 Atualização e mudanças nos heróis 

 

 Meta, em relação aos videogames, possui dois significados: do inglês most 

eficiente tactics avaiable (mais efetivas táticas disponíveis) significa o melhor 

agrupamento de técnicas e estratégias para se obter a vitória, que também deriva do termo 

metagaming, como a ideia da compilação de estratégias e habilidades que vão além das 

regras triviais do game, como movimentação e ataque, incluindo combinações, 

posicionamento, etc. 

 No caso do Dota 2, o meta é compreendido e estipulado pelos próprios jogadores 

conforme eles testam e avaliam diferentes opções. Os desenvolvedores ao invés de tentar 

negar essa ação, a incorporam como característica do game e a inserem nas atualizações 

e mudanças para balanceamento. Como exemplo, podemos observar na partida com 

Nature’s Prophet que descrevemos anteriormente os jogadores considerando como mais 

eficaz a distribuição de três heróis na linha de baixo, um na linha do meio e um na linha 

de cima, com o time oponente sendo o inverso. Esse meta e essa estratégia se 
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desenvolveram em relação ao posicionamento dos heróis, onde o jogador que iria na linha 

sozinho contra três, sacrificaria ouro e experiência próprios para um melhor 

desenvolvimento de seu time, todavia estar nessa posição se mostrava uma tarefa difícil 

e penosa onde muitos jogadores não se sentiam confortáveis tendo que executá-la. O Dota 

2 então aplicou diversas mudanças na composição do mapa, na velocidade dos creeps e 

na sua distribuição de experiência e ouro para que os jogadores nessas posições tivessem 

uma experiência melhor e mais opções de jogo. 

 O Dota 2 se encontra, até o momento da escrita desse trabalho, na sua versão de 

software denominada 6.88. Cada pacote grande de atualização aumenta o número em um, 

como de 6.87 para 6.88, também havendo denominações especificas para pacotes com 

menos mudanças, mas ainda significantes, como 6.87a, 6.87b, etc. O que seria uma 

resposta às observações e anseios dos jogadores passou a ser incorporado como mecânica 

de mudanças no game, algo capaz de não o tornar monótono e sempre oferecer uma 

experiência nova, fato que agora passa a ser aguardado e apreciado pelos jogadores. 

 Outra medida de manutenção é o lançamento de novos equipamentos 

periodicamente. Como já discutido, os jogadores anseiam e desfrutam da aquisição de 

equipamentos por diversos motivos, fazendo com que cada nova leva de equipamentos e 

baús de tesouro adicionados gere discussões e mobilize os jogadores a adquiri-los e testá-

los. 

 Como podemos observar na Figura 36, conseguimos perceber a influência dos 

equipamentos no game e nas escolhas dos jogadores. A figura retrata o lançamento dos 

equipamentos imortais dos respectivos heróis em destaque no ano de dois mil e quinze 

(2015), onde de súbito houve um incremento significativo na escolha dos mesmos. A 

implementação desses equipamentos auxilia na inserção de certos heróis fora do meta nas 

partidas, não as deixando sempre com as mesmas estratégias e escolhas. 

 Dos equipamentos ainda, devemos ressaltar que eles desempenham um dos 

sustentos mais importantes para o game, o sustento econômico. O Dota 2 é um game 

grátis para se jogar, mais possui um custo de manutenção de servidores e de funcionários, 

o qual é pago através do dinheiro que o game recebe da compra dos equipamentos na aba 

da loja. Não há uma forma de doação de dinheiro para o game, tão pouco os equipamentos 

possuem alguma função ou fornecem mais poder aos heróis, onde sua aquisição se coloca 
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simplesmente como uma forma de os jogadores auxiliarem o game ao mesmo tempo que 

recebem um produto de customização em troca. 

 

  

Figura 36 Taxa de escolha de heróis (em amarelo) após lançamento de novos equipamentos 

 

 Como já sabemos, também é possível aos jogadores criar equipamentos para o 

game, os quais também são inseridos nessa lógica de sustento. O Dota 2, ao aceitar a 
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submissão de um equipamento, o coloca à venda na loja como todos os outros, mas 

convertendo parte do lucro para o próprio criador. Não só isso, no mercado da Steam, ao 

se vender e trocar equipamentos entre jogadores por dinheiro real, uma parte do valor 

dessa transação passa a ser da Valve, onde mesmo as transações comerciais entre 

jogadores diretamente contribuem para a obtenção de capital. 

 A obtenção de equipamentos também se liga a uma outra forma e sustentação do 

game que são os eventos de época. Em datas como natal, halloween e ano novo, o Dota 

2 implementa, por tempo limitado, um novo formato de jogo ou tarefas para serem 

realizadas durante os modos normais que recompensam os jogadores com equipamentos 

únicos e exclusivos. As tarefas desses eventos envolvem ações como conseguir dez 

eliminações em uma partida, causar cinco mil de dano, comprar um item antes de 

determinado minuto do game, entre outros, que acrescentam um ar diferenciado as 

partidas, com alguns momentos de prazer e desafios a mais. Os novos modos de jogo, 

como esperado, apresentam novas regras e até mesmo novos mapas, mas em geral se 

utilizam dos mesmos heróis já disponíveis, funcionando como um momento de descanso 

da repetição das partidas normais. 

 Esses eventos, em sua maioria, vinculam a conta do jogador à um novo tipo de 

nível que dura o mesmo tempo que o evento. A realização das tarefas e vitórias nos modos 

do jogo geram pontos de experiência que aumentam esses níveis, sendo que em 

determinados níveis já estipulados é que o jogador libera equipamentos e premiações 

exclusivos. Embora possam ser adquiridos apenas por meio do game, o Dota 2 também 

oferece a opção de os jogadores comprarem níveis diretamente da loja, garantindo acesso 

mais rápido e fácil aos equipamentos. Algumas das vendas não ocorrem em forma de 

níveis diretos, mas concedem certos bônus na obtenção de experiência ou poderes extras 

nos modos novos, o que torna a venda algo menos bruto e cria uma experiência para o 

jogador mais envolvente. 

 Outra forma desenvolvida para a manutenção do game, a qual se iniciou com os 

jogadores e só posteriormente passou a ser incorporada e incentivada pelo Dota 2, se trata 

do cenário competitivo e dos campeonatos. Como um jogo com regras fixas e 

compreensíveis, aptas ao aprendizado de qualquer interessado, seja para jogar ou assistir, 

os próprios jogadores organizavam e desenvolviam campeonatos do game, semelhantes 

aos campeonatos de futebol, basquete e outros esportes. 
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 Esses eventos existiam desde o Dota 1 e sempre apresentaram um formato padrão, 

com cinco jogadores se apresentando como um time, os times sendo divididos em chaves 

por sorteio e com eles se enfrentando em partidas eliminatórias até a final. Por serem 

organizados por indivíduos singulares, esses torneios variavam de tamanho, local e 

requisitos para entrar, variando também em suas premiações. 

 O Dota 2 observou essa demanda e introduziu os campeonatos às suas opções de 

arranjo e monitoramento. Agora os jogadores podem entrar em contato com os 

funcionários responsáveis por essa seção no game e, de forma similar a submissão de 

equipamentos, solicitar que um campeonato e seu competidores se vinculem aos arquivos 

oficias de competição. Com os organizadores sendo aprovados, eles passam a ter acesso 

às ferramentas de transmissão, comentário e controle das partidas, assim como da 

possibilidade de usufruir dos servidores próprios do game para a realização, sem reunir 

todos os jogadores em um mesmo local físico. 

 Com a popularidade do próprio Dota 2, não só indivíduos singulares realizavam 

cada vez mais torneios, mas grupos maiores e até marcas se interessaram por essa 

possibilidade, resultando no surgimento de um grande número dos mesmos, de variados 

tamanhos e estilos. Principalmente o surgimento de torneios maiores e com premiações 

em dinheiro é que se começou a observar a formação de times com um intuito mais formal 

e organizado para competição. O que no Dota 1 podia ser percebido como o surgimento 

de uma cena amadora, encontrou no Dota 2 um respaldo e base sólida para se tornar uma 

cena competitiva. Muitos torneios aconteciam apenas uma vez e não se repetiam, outros 

ganharam certa popularidade e receberam novas edições; para organizar todos os torneios 

de forma mais simples, o Dota 2 criou a categoria de “torneios” na aba de assistir, os 

dividindo em três tipos, os torneios amadores que seguiam o modelo básico aqui descrito 

e que existem em maior abundancia, os torneios profissionais que ganharam popularidade 

e reedições, e os campeonatos premium que se tornaram gigantescos e possuem grandes 

premiações. 

 Como uma mídia que sustenta os jogos além de os transmitir, o Dota 2 também 

incorporou a venda de ingressos online a essa relação como um novo recurso. Agora os 

realizadores possuem uma ferramenta de arrecadar mais fundos para a realização e 

ampliação de eventos mais elaborados, assim como os jogadores tem a opção de 

contribuírem para os seus torneios favoritos. Aliado a isso, o game também introduziu 

equipamentos vinculados aos times profissionais emergentes desse cenário, que 
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ganharam fama sendo os vencedores e finalistas, onde a venda dos mesmos funciona de 

forma similar a dos equipamentos criados por jogadores, com parte da venda se 

convertendo aos times em questão. Indo além, também observou-se a popularidade e o 

conhecimento singular dos jogadores dos times competitivos por parte do público, 

resultando na criação de uma nova ferramenta para os equipamentos, as assinaturas 

virtuais, que digitalizavam as assinaturas dos jogadores e as embutiam na descrição dos 

equipamentos como forma de validá-los como pertencentes à eles. 

 Todo esse contexto direcionou o Dota 2 ao que hoje é chamado de E-Sports, ou 

esportes eletrônicos ou esportes online, uma definição de algo maior do que o Dota e que 

trabalha a ideia de que games competitivos e equilibrados estão se tornando uma nova 

forma esportiva. Como forma esportiva, estamos falando em formação de ligas, 

propagandas e patrocínio, contratos profissionais de jogadores, assim como o surgimento 

de trabalhos relacionados ao esporte, como juízes, comentaristas, narradores, auxiliares, 

etc, que de fato se mostram mais presentes no Dota 2 a cada ano. 

 O Dota 2 lançou seu próprio torneio, o The International, sendo colocado como o 

campeonato mais importante do game, semelhante a uma copa do mundo para o futebol. 

Em sua primeira edição, o torneio premiou o time vencedor com um milhão de dólares, 

tendo também mais de seiscentos mil dólares em outras premiações. Houveram mais 

quatro The International desde o primeiro, com o último, em 2015, tendo um prêmio total 

no valor de dezoito milhões de dólares. 

Todas essas ações e implementações são facilitadas pela natureza da mídia, que 

se vê estruturada em códigos e arquivos. Diferentemente da alteração de um livro ou 

filme, que envolve tempo e reedição e onde a obra nova tomará o lugar da antiga, os 

games permitem a modificação de elementos singulares de um dia para o outro, sem a 

necessidade de relançar o produto. Com o acesso à internet, do qual o Dota 2 se utiliza, 

essas mudanças podem ser aplicadas sem esforço algum pelos jogadores, onde o próprio 

game se encarrega de baixar os arquivos e aplicá-los automaticamente. No Dota 2 é 

literalmente possível jogar com um herói em uma partida de um determinado modo, e em 

uma outra partida seguinte, com uma atualização, o herói se encontrar com status 

diferentes ou alguns itens se encontrarem modificados. 

 Nós podemos perceber que todos as formas de manutenção do game, todos as 

formas de lucro e financiamento, trabalham em cima dos elementos valorizados pelos 
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jogadores discutidos na seção anterior. O sistema de trocas, a loja e o mercado são 

construídos em torno do anseio e desejo dos jogadores por equipamentos e customização. 

Os torneios são uma elevação do desejo de competição que vai além do MMR e do nível 

pessoal, onde os jogadores testam suas habilidades em equipe diante de um público e de 

juízes. Todas essas ações, embora possuam um objetivo claro por parte dos 

desenvolvedores para o game, também despertam potencialidades comunicacionais e 

expressivas para os jogadores. 

  

5.4- Ações individuais e efeitos coletivos 

 

 Até o presente momento, podemos ter a impressão de que o Dota 2 oferece 

material para os jogadores, ao qual eles absorvem e se adaptam, todavia o que esse 

trabalho analisa é a direção oposta que as relações no game possuem, onde grande parte 

das decisões e conteúdo presente no game tem origem nos próprios jogadores ou é 

suportado por eles. 

 Na seção anterior, sobre manutenção, destaca-se a relevância econômica que é 

incorporada à diferentes elementos do game, mas a ideia de comunidade e as ações dos 

indivíduos em comunidade não podem ser reduzidas à um suporte financeiro. A maior 

questão aqui é conseguir observar no game sua comunidade sem que a comunidade se 

confunda com o game por si só. Os equipamentos, torneios, disputas por MMR, são todas 

representações das influências e relações dos jogadores uns com os outros dentro do 

game. Os jogadores não trabalham e se posicionam em direção ao Dota 2, mas o utilizam 

como base de realização de seus próprios interesses. 

 Na criação de equipamentos, por exemplo, o Dota 2 possui sua própria equipe 

para produção e distribuição de material autoral; quando o game oferece um espaço para 

os jogadores apresentarem suas próprias criações, não é o espaço cedido que caracteriza 

a ação comunitária, mas a decisão individual de um jogador em contribuir com um 

equipamento, com seu ato influenciando na popularidade do herói, fornecendo mais 

opções de coleção e customização para outros jogadores, assim como novas maneiras de 

identificação com aquele determinado herói. Além disso, a própria forma de criação já se 

revela como uma dinâmica comunicacional entre os jogadores, uma vez que ela envolve 
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uma gama maior de indivíduos do que apenas o criador do equipamento; nos fóruns de 

criação, os jogadores têm a opção de classificar um equipamento com uma nota entre uma 

e cinco estrelas, assim como podem deixar comentários e dialogar com os criadores 

opinando no que gostaram, no que acham que deveria mudar e dando dicas, ideias novas 

ou simplesmente interagirem. 

 Essa mesma ideia também encontramos nos torneios do game. Utilizando como 

exemplo o The International, ao longo dos anos, a premiação base de um milhão de 

dólares se manteve inalterada, onde o aumento de valor de mais de dezessete milhões da 

premiação do primeiro para o último torneio se teve por contribuição dos próprios 

jogadores, com a venda dos ingressos virtuais contribuindo com uma porcentagem do seu 

valor diretamente para o prêmio final. O evento também atraiu tanto o interesse dos 

jogadores que, ao procurarem um maior nível de participação e interação com os times e 

os jogadores profissionais, fizeram com que o torneio passasse a ser realizado em um 

espaço físico, cada vez maior a cada ano, para sustentar a demanda, também trazendo 

dezenas de atividades extras e transformando o que era apenas um torneio entre times em 

uma grande conferência dos fãs, contando hoje com palestras, workshops, entrevistas com 

jogadores, dubladores de heróis, criadores de equipamentos, entre vários outros. 

 

Figura 37 Arena do The International 
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 O The International talvez seja o exemplo mais claro de como a comunidade do 

game se arranja de um modo que o trespassa, onde o game em si não é o suficiente. Os 

jogadores querem enxergar uns aos outros, querem compartilhar e desempenhar novas 

experiências sob um espectro comum. Nos últimos torneios, foram introduzidos 

merchandising e produtos sobre o game, permitindo que os jogadores levassem visuais e 

referências ao game para suas vidas cotidianas, como roupas, computadores, bonecos e 

canecas. Nos torneios também foram introduzidas atividades desempenhadas pelos 

próprios jogadores e avaliadas por eles mesmos, como exposições de arte, concursos de 

curtas-metragens, concursos de cosplay e a possibilidade de eles venderem seus próprios 

produtos juntos as mercadorias oficiais. 

 Essa expressão e vontade de participação, contudo, não consegue se limitar 

exclusivamente ao The International, que ocorre apenas durante uma semana e apenas 

uma vez a cada ano, com o interesse dos jogadores sendo realocados em outros meios, 

como sites, fóruns, blogs, canais no Youtube e até mesmo a própria televisão como nos 

canais SportTV e BandSports. 

 Dos sites, podemos destacar o joinDota, site que surgiu logo no início do 

lançamento do Dota 2, ainda em fase beta. O site possuía notícias, análises e discussões 

sobre o game e suas estratégias de forma gratuita. O site também realizava transmissões 

de partidas e campeonatos online, sendo um dos primeiros espaços a disponibilizar a 

transmissão de campeonatos menores e mais amadores para o grande público, com equipe 

própria de narradores e comentaristas. O site se tornou notório por essa iniciativa, sendo 

hoje uma das principais fontes agregadoras desse tipo de conteúdo, possuindo também 

um dos maiores campeonatos mundiais entre amadores e semiprofissionais, funcionando 

como porta de entrada para muitos times e jogadores no cenário competitivo. A equipe 

do site também se tornou conhecida e adorada pelos jogadores, hoje compondo o time 

oficial de narradores e comentaristas do próprio The International, assim como possuindo 

assinaturas digitais em equipamentos, semelhante aos jogadores profissionais. 

 Dos fóruns, além do oficial do Dota 2, encontramos no Reddit um dos mais 

acessados pelos jogadores. O Reddit atua em um formato de fórum, com tópicos 

separados nos quais os usuários adentram para discutirem um assunto especifico, mas ao 

mesmo tempo ele também atua como uma rede social, com os usuários podendo votar na 

popularidade do tópico, fazendo ele se destacar na página inicial ou não, dando um ritmo 

mais rápido ao sistema. O Reddit atua como um grande site que abriga vários fóruns 
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menores específicos, sendo ele popular com vários outros games também e sendo o fórum 

de Dota 2 apenas um desses sub-fóruns, O fórum sobre o Dota 2 surgiu junto ao seu 

lançamento, atraindo jogadores devido as limitações de comunicação da interface inicial 

do próprio game. O fórum também ganhou um destaque por debater assuntos e ideias 

sobre o Dota que fugiam as estratégias e dados, como piadas, vídeos e curiosidades, 

deixando os assuntos mais técnicos para o fórum oficial. Como exemplo da popularidade 

e participação do Reddit na comunidade, no dia doze de maio de dois mil e quinze 

(15/05/2015) uma postagem sobre uma paródia33 envolvendo o herói Warlock e o item 

Mango do game ganharam grande visibilidade, sendo viralizado como um vídeo de 

humor, o que resultou, na mesma semana, no lançamento de uma atualização do Dota 2 

incluindo uma nova fala de do herói ao utilizar o item. 

 

 

Figura 38 Site joinDota com lista de partidas a direita 

 

 O Reddit também é comumente utilizado por jogadores profissionais de Dota ou 

times profissionais para se comunicarem com os fãs, se aproveitando do formato mais 

organizado e dividido que ele oferece para responder perguntas. Aliado a outras redes 

sociais, como Twitter e Facebook, o Reddit também é um dos principais meios de 

                                                           
33 https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/35qlm6/futas_way_warlock/ 
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interação com os jogadores durante as realizações dos grandes campeonatos, sendo 

referenciado diversas vezes pelos narradores e comentaristas. 

 Dos blogs e canais do Youtube, devemos destacar dois que ganharam grande 

influência, dos milhares existentes. O primeiro se chama PurgeGamers, um canal do 

Youtube do jogador Kevin Godec, cujo conteúdo gira em torno de vídeos de partidas 

jogadas por ele, onde ele comenta as suas escolhas, explica o posicionamento e ações dos 

outros jogadores e explica builds e estratégias possíveis para os cenários que enfrenta. 

Seu canal também contém vídeos explanatórias sobre mudanças no game e sobre a 

funcionalidade dos eventos quando os mesmos são lançados. Sua popularidade e clareza 

fez com que ele fosse levado a trabalhar com a Valve no The International, também 

adentrando o time de comentaristas, mas a ele sendo delegado a função de comentar o 

game para o público novato, aos interessados no campeonato que não conhecem muito 

sobre o Dota 2 e seus heróis e não conseguiriam acompanhar a narração e os comentários 

padrões. 

 Outro canal do Youtube que vale a pena citarmos é o DotaCinema, do jogador 

Shannon Scotten. Semelhante a todos citados aqui, o canal surgiu junto ao lançamento do 

game, possuindo uma variedade de conteúdos relacionados ao mesmo. O canal trazia 

análise, guias e vídeos descritivos sobre cada herói, item e habilidade do game, assim 

como transmissões de partidas e dezenas de variados shows. O canal realizava 

compilações de jogadas boas e bem coordenadas, compilações de jogadas totalmente 

erradas e desastrosas, compilação de jogadas do cenário competitivo, séries animadas 

sobre o gameworld do Dota 2 e exposição de novos equipamentos, tanto os recém 

adicionados ao game quanto os em estado de votação. O canal se tornou tão famoso que 

lançou seu próprio site, semelhante ao joinDota, além de criar seu próprio campeonato 

profissional. Os organizadores também foram convidados a trabalhar no The International 

com o restante do time da Valve, e é o único canal a possuir equipamentos no game 

relacionados a sua marca, semelhante aos equipamentos de jogadores profissionais e 

times. 

 Todos os exemplos descritos aqui procuram demonstrar como toda a estrutura que 

cerca o Dota 2, seus campeonatos, equipamentos e até mesmo empregados ligados 

oficialmente ao game advém da própria comunidade, dos jogadores que jogam o game e 

procuram modos de expressão. Toda essa equipe que é vista atuando junta ao Dota, 

incluindo os nomes citados aqui, são conhecidos pela comunidade mais pelos seus 
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apelidos dentro do game do que por seus nomes reais, Kevin e Shannon por exemplo são 

conhecidos por Purge e SUNSfan, referenciando-se uns aos outros e até a si mesmos dessa 

forma, até mesmo nas transmissões dos torneios oficiais e em seus canais. Suas ações e 

trabalhos, aliados a uma espécie de associação com suas personas no game, transmitem o 

alcance que a comunidade do Dota 2 possui. 

 Se fizermos uma comparação do conteúdo que a comunidade cria com as abas que 

o Dota 2 possui e vem implementando a cada ano, podemos perceber que o game procura 

incorporar tudo aquilo que os seus jogadores já produzem e procuram por conta própria. 

Algumas dessas incorporações estavam presentes desde o início, como a criação de 

equipamentos, outras foram vieram depois e moldadas conforme as demandas, como as 

transmissões de partidas e torneios. 

 A Valve e os desenvolvedores do Dota 2 tomaram a decisão de não só deixar a 

utilização de seu conteúdo livre, mas de incentivar a sua utilização e reconhecer o esforço 

daqueles envolvidos nesse processo. É essa aproximação que torna a comunidade do 

game significativa e ao mesmo tempo o que torna sua percepção complicada. Navegando 

pelas abas do game, podemos nos deparar com partidas ao vivo, testar novos 

equipamentos e, obviamente, jogar, onde temos a impressão de que o Dota 2 nos fornece 

todas essas opções, mas elas só existem porque outros indivíduos estão as 

proporcionando, outros jogadores estão jogando a partida que você pode assistir, outros 

jogadores estão criando e trocando os equipamentos que você pode usar e outros 

jogadores estão compondo os times aos quais você se aliará ou enfrentará. 

 O interessante sobre o Dota 2 é que ele é dependente dos seus jogadores não 

apenas para ser um sucesso comercial, mas para de fato existir. Se imaginarmos um 

cenário onde o game possui apenas nove jogadores, podemos perceber que o game se 

torna algo literalmente impraticável, pois nunca haveriam jogadores suficientes para se 

jogar uma partida. 

 Quando projetamos essas ideias para a discussão comunicacional na qual nos 

propusemos, podemos imaginar que a coletividade existente no game seja um 

desdobramento social da mídia, conforme as ideias de McLuhan e Thompson, onde a 

comunidade em si seja uma consequência do arranjo no qual o game insere seus 

jogadores. Essa situação seria similar a aproximação das pessoas por conta da televisão, 
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onde seu conteúdo não atua diretamente com essa proposta, mas sua aplicação e 

repercussão o fazem. 

 Também podemos considerar que o game atua de uma forma a camuflar-se e 

vender-se como comunidade, se utilizando de outras mídias que já possuem um apelo 

coletivo maior e bem estruturado, similar ao caso do londrino Gordon Selfridge, citado 

por Schwartz e Charney, que se utilizou não da função propagadora das mídias como 

forma de divulgar sua loja, mas do seu respaldo e influência pessoal como forma de 

agregá-los para si. 

 O que devemos compreender, porém, é que o Dota 2 não pode ser compreendido 

individualmente, como um mero resultado de seus desenvolvedores. O game se encaixa 

na proposta hipertextual de Lévy, possuindo mais de uma camada de interpretação e 

recepção. As atividades dos indivíduos possuem maior afinidade e relevância com 

diferentes camadas da mídia, o que não as diminui ou as alienam do contexto geral. O 

fato de tantos indivíduos e jogadores, produzindo conteúdo em outros meios, se 

vincularem ao Dota 2 indica sua abertura para ações singulares e coloca esse elemento 

como sua característica própria e criadora de diversas dinâmicas singulares. 

 

5.5- Se sentir parte do game e da comunidade 

 

 Uma das ideias centrais que observamos sobre comunidade é o sentimento de se 

sentir parte dela, de ser um membro do grupo ou de se sentir útil aos outros que 

compartilham de seus valores e interesses. Independente se estamos diante de jogadores 

casuais ou dedicados, o Dota 2 oferece certos recursos que situam esses jogadores como 

pertencentes ao game e ao grupo, com essa sensação por si sendo responsável por 

determinados aspectos e demandas comunicacionais. 

 Uma das características da mídia que atua também como base para as diferentes 

sensações de pertencimento à comunidade é a capacidade da mesma de coletar os dados 

dos jogadores em tempo real. O game consegue manter um registro de todas as atividades 

do jogador, seja o tempo de jogo gasto, os equipamentos que ele possui, os heróis que 

mais escolhe, a quantidade de amigos, entre vários outros dados, incluindo detalhes das 

partidas. Todas essas informações fornecem material para o game se aprimorar e perceber 
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o que os jogadores estão fazendo, já funcionando como uma contribuição dos jogadores 

ao game por si só. Obviamente, essa contribuição em sua maioria não ocorre de forma 

consciente, mas as formas que o game dá a ela o são. 

 Como já estipulado anteriormente, para se acessar o game os jogadores devem 

realizar um cadastro no aplicativo de vendas Steam, onde esse mesmo cadastro também 

funciona como a conta pessoal do jogador no Dota 2. Mesmo que essa função possua um 

objetivo burocrático, ela não deixa de atuar como um mecanismo de identificação dos 

indivíduos. Ao escolher um nome e uma imagem de perfil, o jogador está escolhendo 

como ele quer que ser chamado e como ele quer que os outros jogadores o enxerguem. 

Esse assunto pode ser encontrado em várias discussões sobre mídias digitais, onde seu 

debate toca pontos e termos como identidade, verdade, avatar, persona, entre muitos 

outros; embora essas discussões sejam relevantes, o ponto desse trabalho em relação a 

essa questão é destacar o fato de o jogador ter de assumir uma forma e ter de possuir um 

registro para estar presente no game, não podendo observá-lo ou interagir com ele de 

forma anônima ou distante. 

 Com o jogador sendo identificável dentro do game e tendo seus dados coletados, 

o Dota 2 quantifica e fornece significado aos mesmos, diferenciando o indivíduo dos 

demais. Essa diferenciação ocorre principalmente de forma numérica, como a data de 

entrada no game, o tempo gasto dentro dele, número de vitórias, número de partidas 

disputadas e o MMR como já discutido, onde todas essas informações permitem ao 

próprio jogador notar sua unicidade e utilizá-los como forma de expressão. 

 Dos dados da partida, como média de ouro por minuto ou média de experiência 

por minuto, o Dota 2 os coloca em formato de gráfico para facilitar a sua visualização e 

compreensão, com o mesmo efeito de facilitar a percepção do jogador sobre si mesmo 

naquele mundo. Não só isso, o gráfico que o game gera também pode ser comparado com 

o gráfico de outros jogadores, o que permite aos jogadores se mensurarem, entenderem 

suas diferenças e perceberem suas forças e fraquezas. 
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Figura 39 Gráficos comparados entre jogadores 

 

 Muitas dessas informações e dados, por sua vez, não são demonstrados apenas 

durante momentos pós partidas e nas abas da interface inicial, mas estão presentes durante 

o gameplay. Essas informações atuam em duas direções em relação ao jogador, por um 

lado elas os situam do que está acontecendo na partida e do estado que o gameplay se 

encontra, enquanto por outro lado elas funcionam como formas de premiação e de 

destaque para suas ações. 

 

Figura 40 Mensagem de rampage na tela do jogador 

 

 Na figura 40, podemos observar uma das informações do game que atuam como 

forma de premiação e destaque. A mensagem “rampage”, que do inglês indica um 

momento de extrema fúria e violência, é destacada na tela do jogador com cores e sons 

vibrantes quando o mesmo consegue eliminar todos os oponentes em um período de 

tempo curto. A mensagem tem um viés informativo, mas por se tratar de uma ação rara e 
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difícil, é mostrada como forma de gratificar o jogador, de mostrar a ele e aos outros 

presentes que houve uma proeza. 

 

 

Figura 41 Informações de acontecimentos durante o gameplay 

 

 Na figura 41, observamos já as informações padrões sobre os acontecimentos do 

gameplay. Elas atuam não somente proporcionando informações que o jogador pode usar 

de forma estratégica, mas como forma de situar o jogador naquele mundo, elas 

constantemente relembram o jogador de que ele está inserido em um mundo ativo com 

outros seres realizando ações e interagindo. Também podemos destacar o tempo de 

cooldown mostrado nas habilidades, o relógio do mapa, o número de ouro e as barras de 

vida, experiência e mana como todas informações que situam o jogador sobre o momento 

de jogo presente em que ele se encontra. Quando o jogador elimina um creep existe uma 

animação no game para o creep sendo abatido, moedas de ouro são vistas saltando do 

corpo, tudo acompanhado de um som próprio; quando o jogador usa uma habilidade, o 

herói possui uma animação para utilizá-la, seu efeito ocorre na tela no local indicado ou 

no alvo escolhido, com visuais e sons característicos; utilização de itens, interação com o 

mapa, interação com construções, todas essa situações possuem respostas visuais e 

sonoras instantâneas, além de várias delas serem ainda destacadas na tela como na figura 

41. Embora possamos pensar que se tratam de ações básicas ou triviais, devemos 

compreender que todas essas questões são opções que devem ser trabalhadas no código 

do game para existirem, ou seja, elas são pensadas previamente e com um propósito. 

 Se sentir pertencente ao game e sentir o impacto de suas ações é a capacidade 

imersiva da mídia que discutimos anteriormente. Tendo o controle dos heróis e 
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percebendo as respostas imediatas das suas decisões, os jogadores despertam a sensação 

de agência, absorvendo os desdobramentos do game como ações próprias e não narradas. 

É comum observarmos os jogadores comentando sobre uma partida usando verbos em 

primeira pessoa e no passado como “eu fiz”, “eu consegui”, “eu joguei”, que indicam 

justamente a sensação que o game procura passar. 

 Essa visualização das ações presente durante o gameplay e a sensação que os 

jogadores absorvem é que os aproximam do game, além disso, pôr o gameplay ocorrer de 

forma repetitiva, de partida em partida, essa sensação também é reforçada a cada nova 

interação. Conforme o jogador consegue perceber que ele é um ser significativo e 

necessário na partida é que ele consegue compreender os valores e informações mostrados 

a ele nos momentos de fora, nas abas e na interface inicial. O jogador consegue 

compreender o que significa ter um valor elevado de ouro por minuto, ter um valor 

elevado de finalizações, e sua comparação com os outros jogadores se torna menos 

baseada em valores puros e mais baseada em estilos de jogo e potencialidades, o que esses 

valores de fato representam. 

 Se sentir dentro do Dota 2 é uma ação que anda aliada com a compreensão de suas 

regras e estratégias, se o jogador não sabe agir no game ele não se sente útil, todavia, 

quando essa compreensão é alcançada, não só ele percebe seu papel como também 

percebe o dos outros jogadores. Todas as informações coletas pelo game são disponíveis 

ao jogador, e embora ele possa utilizá-las para se comparar como melhor ou pior que 

outros, o Dota 2 as propicia como forma de o jogador se melhorar. Cada outro jogador 

fornece dados que indicam maneiras de se utilizar um herói, de qual build seguir, de como 

se posicionar na partida, onde os jogadores por si, e não o game, é que se alavancam, se 

auxiliam e melhoram a qualidade do game. 

 Saber como um herói deve agir, reconhecer o valor de jogadas, reconhecer o nível 

de dificuldade de execução de determinadas ações, entre outros, também proporcionam 

aos jogadores novas formas de expressão. Para se provar bom para os outros, para se 

exibir, para ser aceito, o jogador pode se utilizar de ações permitidas dentro do game para 

alcançar tais objetivos, onde a partida deixa de ser apenas um cenário de competição e 

pode ser visto como um palco ou uma ágora onde os jogadores estabelecem processos 

comunicacionais por meio de suas ações. 
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6- Conclusão 

 

 Discutir sobre a mídia do videogame se mostra uma tarefa dispendiosa, pois a 

tradução das ações do game para um modelo discursivo em texto não ocorre com total 

eficiência. É recomendado aos leitores que procurem jogar o game para que as discussões 

e referências contidas nesse trabalho se mostrem mais úteis e compreensíveis. 

 O Dota 2 já se mostra um objeto de estudo diferenciado logo de início, pois ele 

extrapola a metodologia de análise básica de games de parte dos autores aqui discutidos, 

como Aarseth e Juul. Esses autores propõe uma observação da mídia que toma como foco 

o momento de jogo, todavia o Dota 2 possui diversos recursos que apelam para um 

momento pós-jogo ou fora do jogo, como podemos observar em sua interface inicial e 

suas abas. Em outros games, essa interface inicial é normalmente limitada à opções como 

“começar o game”, “configurações” ou “sair do game”, atuando apenas como momento 

de pausa antes de adentrar a ação ou uma tela para ajustar os controles, quando e se essa 

tela chega de fato a existir. 

  Esse momento de suspensão, nem dentro e nem fora do game, se mostra como o 

resultado da demanda de atividades dos jogadores que não podem ser realizadas por meio 

do gameplay convencional. As abas são, em sua maioria, atividades ligadas ao Dota 2 que 

são realizadas por meio de outras mídias, são blogs internos, vídeos internos, fóruns 

internos e chats internos, cada uma induzindo uma dinâmica comunicacional própria. A 

perspectiva comunicacional de McLuhan já compreende essa sobreposição de mídias, 

onde o que nos interessa é compreender o que elas proporcionam, e de forma mais 

específica, o que elas proporcionam aos jogadores em relação a noção de comunidade e 

relacionamento. Nas próprias análises de Pearce e Jenkins, sobre outras comunidades e 

grupos, os autores descrevem a transição dos indivíduos entre diversas mídias, a interação 

com outros grupos e a procura por novas formas de conceber seus objetos de interesses 

como fenômeno comum e recorrente. 

 Não devemos considerar também que essas abas e outras mídias que circundam o 

Dota 2 sejam uma degeneração da mídia ou uma forma de impureza da mesma. No 

contexto digital no qual o Dota 2 se encontra, a maleabilidade e mudança do conteúdo é 

muito grande e ocorre de forma muito rápida, se mostrando como um processo natural 

dessa era tecnológica. 
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 O fato curioso decorrido da observação do game é que, ao longo do tempo, as 

maiores mudanças e incentivos que o mesmo recebeu foram na direção das abas e dos 

recursos fora do momento de jogo. O Reborn, que foi a grande atualização do Dota 2, o 

seu “ressurgimento”, que ocorreu durante essa pesquisa, demonstrou claramente a 

intenção da mídia em focar em elementos de interação entre os jogadores, de 

customização, de auxilio em aprendizado, de navegação e de expressão. 

 As ideias em McLuhan, Thompson, Schwartz e Charney nos apontam que, por os 

desdobramentos da mídia girarem em torno dessa socialização digital, o sentido do Dota 

2 ou sua mensagem se encontra nessa socialização, porém não podemos nos adiantar 

nessa questão sem ter em mente a essência da mídia e qual sua característica própria, ou 

em outras palavras, qual a característica do game e da ideia de jogo que, como Thompson 

destaca, afeta os indivíduos. 

 Tendo em vista as divisões de Aarseth e Juul, compreendemos que as 

características da mídia do videogame se encontram entre um nível de regras reais e de 

conteúdo ficcional, distribuídas em três dimensões. O que é discutido nas outras mídias e 

visto nas abas do Dota 2 é baseado no conteúdo encontrado nessa região e na forma como 

ele é transmitido aos jogadores, sendo assim, devemos pensar que parte de como os 

jogadores interagem nessas seções exteriores se estabelece pela forma como eles 

experimentam a mídia no momento de jogo. 

 O elemento de jogo, como detalhado por Cailois e Huizinga, é uma das formas 

pela qual os jogadores experimentam o game, onde o jogo coloca o jogador em uma 

posição de aceitação do conteúdo apresentado, diante de seu caráter lúdico e não 

obrigatório.  O jogo também carrega a ideia de tensão, onde os jogadores se envolvem 

com o conteúdo com o objetivo de provocarem sensações, como alegria, conquista, 

suspense, vitória, superação, etc. 

 Outra forma de experimentar o game é por meio da noção de imersão. Os 

jogadores são compilados a agir no game para que ele ocorra, onde o game-structure e o 

game-world são trabalhados de forma que as ações do jogador se sintam responsivas, que 

tenham impacto no contexto do game. Ao mesmo tempo, as dimensões também atuam 

fazendo os jogadores se sentirem necessários e os gratificando, despertando a sensação 

de engajamento destacada por Frasca. 
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 Ambas essas formas trabalham com a experiência do Dota 2 por um viés 

enaltecedor e de maneira muito pessoal, o jogador é o herói, ele é o capaz, ele possui 

conquistas, vitórias, se sente apto e consegue visualizar seu poder, seja eliminando os 

oponentes, suas construções ou acumulando ouro. Para essas mesmas sensações se 

manifestarem no momento de fora do jogo, a mídia estabeleceu as informações que os 

podiam representar, como o MMR e o nível da conta, permitiu a exposição das façanhas, 

pelos troféus e equipamentos, e permitiu a comparação desses com os outros jogadores. 

 Todas essas informações, por sua vez, não significam ou representam nada fora 

do contexto do próprio Dota 2. Possuir um valor alto ou baixo de MMR, possuir os 

equipamentos mais raros, possuir um nível da conta elevado, ter realizado mais de 

cinquenta rampages, só possui sentido e remete à jogadores que possuem conhecimento 

do Dota 2. A comparação desses elementos também só é possível se os mesmos forem 

compreendidos e significarem a mesma coisa para mais de um indivíduo específico, 

atuando como elemento comum entre eles. 

 A compreensão comum é um fruto da regularidade das ações e valores que a mídia 

proporciona. Um ataque ou uma habilidade de um herói sempre se comporta de um 

mesmo jeito, assim como o valor de MMR é diretamente proporcional a quantidade de 

vitórias; a valorização desses advém da percepção do jogador do caminho para se chegar 

até determinado valor ou da capacidade de saber manejar bem as habilidades, elementos 

com os quais ele também se depara. 

 Percebe-se então que a mídia entra em um sistema circular, onde suas dimensões 

e especificações alimentam as outras mídias e regiões exteriores ao momento de jogo, 

enquanto que as discussões nas outras mídias e abas do game retificam os elementos e 

recursos das dimensões do game. As ações dos jogadores possuem forma, impacto e 

valor, que são quantificadas e apresentadas pela mídia, mas são os próprios jogadores que 

dão significância às mesmas. 

  A ideia de comunidade que destacamos aqui, através de Paiva, gira em torno do 

consenso e dos elementos que possuem um significado comum. Se observarmos uma 

comunidade já estabelecida, como uma igreja, percebemos que o consenso não se 

encontra no edifício ou em imagens religiosas, mas nas atividades do culto, nas rezas, no 

respeito a autoridade religiosa e nos ensinamentos compartilhados internamente. Se 

observarmos uma vizinhança, não são as casas alinhadas uma ao lado da outra que 
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representam a comunidade, mas a vida diária compartilhada, os problemas da rua e as 

regras de comportamento entre os vizinhos. Já no Dota 2, essa premissa não pode ser 

aplicada diretamente. De fato, as ações dos jogadores, os valores e status compartilhados 

continuam existindo como principal fator articulador da comunidade, todavia pôr a 

comunidade existir na mídia os próprios recursos dela e os elementos que a compõe são 

indissociáveis da comunidade. Nós podemos possuir uma comunidade religiosa sem um 

centro religioso, como um acampamento de jovens que ocorre em um ambiente 

totalmente diferente, assim como a comunidade de uma vizinhança não possui uma 

limitação espacial, podendo se expandir de casas, para uma quadra, um bairro ou um 

setor, conforme os indivíduos compreendem que enfrentam as mesmas atividades e 

problemas, mas no Dota 2 não há como a comunidade existir sem que ela se remeta aos 

heróis, itens, regras, MMR, equipamentos e toda a estrutura da mídia em si. 

 Nas comunidades observadas por Pearce e Jenkins o principal desafio para os 

membros era justamente como interagir uns com os outros com uma dependência tão 

grande da própria mídia. Como Jenkins descreve, uma comunidade de fãs de Harry Potter, 

por exemplo, para conseguirem transmitir seus interesses e conhecimento comum se 

valiam fortemente dos elementos da obra original, seja na escrita de fanfics, cujas 

histórias deviam obrigatoriamente se unir ao universo de Harry Potter, seja por fantasias 

que simbolizavam as personagens da obra ou por comidas que podiam também ser 

encontradas no mundo delas. Nos diários da obra de Pearce, ela descreve os encontros em 

convenções com os jogadores de Uru com ambientes repletos de armas, artefatos e objetos 

do game-world do game, os personagens se fantasiavam com roupas de seus personagens 

e se apresentavam e se comunicavam por meio de seus nomes no game e não seus nomes 

reais. 

 Nos campeonatos de Dota 2, como o The International, podemos observar esses 

mesmos tipos de comportamento, com os jogadores se fantasiando e a decoração 

representando o game-world, assim como centenas de produtos remetendo aos recursos 

do game. O que os desenvolvedores do game optaram por fazer, porém, foi trazer essas 

formas de interação exteriores para dentro do game, para que os jogadores pudessem 

interagir e compartilhar conhecimento do Dota 2 pelo próprio Dota 2.  

Enquanto uma comunidade sobre um filme ou livro não pode alterar ou contribuir 

com o que está apresentado na obra pronta, a comunidade de Dota 2 pode criar 

equipamentos, criar builds, transmitir partidas, vender e trocar, criar construções, 
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músicas, entre outros. A própria aba de salão de jogos é a representação máxima dessa 

capacidade, onde o game proporciona a utilização de todos os recursos do Dota 2, com 

os jogadores podendo alterar o gameplay, o game-world e o game-structure. 

Pelo gênero MOBA do game e pelo gameplay ocorrer de forma repetitiva e em 

curtos períodos de tempo, ou seja, pôr o game se basear em pequenos momentos 

competitivos sem relação um com o outro e não com uma longa história continua, a 

implementação de novos elementos, criados pelos jogadores ou não, também se mostra 

facilitada, não afetando a estrutura do game ou sua identidade. 

 O fato de o Dota 2 ser uma mídia digital e trabalhar paralelamente com a internet 

também é uma característica da mídia crucial para a integração dos membros da 

comunidade ao game, pois o acesso se torna mais fácil e ágil, não só os equipamentos, 

partidas, músicas e afins são convertidos em um formato digital e podem circular 

rapidamente entre desenvolvedores e jogadores, como o próprio game pode ser acessado 

de qualquer hardware com potência de processamento adequada.  

 A integração com as outras mídias das quais os jogadores se utilizam também se 

mostrou uma utilização da característica digital da mídia. Semelhante a muitas redes 

sociais, como Twitter, Facebook e Google+, o Dota 2 funciona como mídia base de 

informações, onde outras mídias, como os sites de trocas, podem adquirir os dados do 

jogador para fornecer um serviço mais específico, sem que os indivíduos tenham que 

possuir múltiplos cadastros. 

 Nesse trabalho, pode-se perceber que os jogadores se vêm atraídos pelo Dota 2 

por diversos fatores, alguns se interessam pela estética e história dos heróis, outros se 

interessam pelo aspecto competitivo e os desafios de disputar com outros. O que game 

realizou como mídia foi disponibilizar uma representação, gráfica, numérica e visual dos 

interesses dos jogadores e disponibilizar formas de compartilhamento desses mesmos 

elementos. A comunidade que se observa nele, por sua vez, é essa própria interação, que 

se mostra curiosa pôr a comunidade depender da mídia como forma de existência, e a 

mídia depender da comunidade como forma de sustento.  

Cada aba, cada seção de criação disponível, cada local de comparação e de chat 

representam formas diferentes pelas quais o game permite aos jogadores se comunicarem. 

A comunidade atua na transformação das atividades dos indivíduos em algo público, 
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sendo a própria coletividade a base das dinâmicas comunicacionais que a mídia 

proporciona, pois agora os indivíduos não atuam somente para si, mas para o outro. 

 Deve-se destacar também que o game agregou tantos elementos exteriores as três 

dimensões básicas, e tornou esses elementos tão exploráveis e aprimoráveis, que é muito 

provável que a comunidade do Dota 2 não seja uma comunidade homogênea, mas sim 

que abrigue diversas comunidades menores com interesses próprios, ainda que baseados 

nos recursos da mídia. O Dota 2 possui mais de setenta milhões de downloads e trilhar 

como cada um desses milhões de jogadores interage com o game é uma tarefa complexa. 

 O que esse trabalho procura estipular são as maneiras e recursos que a mídia do 

videogame possui para desenvolver diferentes dinâmicas comunicacionais, diferentes 

modos de expressão e atuação. O Dota 2 utiliza de regularidade nas dimensões, 

digitalização e quantificação dos recursos, participação dos jogadores, customização e 

competição, entre outros, para alcançar esse objetivo, mas existem outros gêneros de 

game e outras interações entre mídias distintas que podem gerar outras formas de 

comunicativas. O Dota 2, assim como muitos outros game online, se encontram em um 

cenário em que a formação de comunidades e públicos cativos parece ser mais importante 

do que a criação de um conteúdo autoral original ou que a transmissão de uma mensagem 

específica, pois parte da expressão e do valor simbólico é estabelecido pelos próprios 

jogadores através de diferentes formas comunicacionais. Compreender como a mídia se 

organiza e pode ser utilizada é a ideia fundamental aqui e esse trabalho espera contribuir 

na direção desse conhecimento. 
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