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RESUMO 

Os games, na lógica contemporânea, abandonaram o tom de passatempo infantil, sendo 

praticados por todos os gêneros de diversas faixas etárias e de diferentes camadas sociais. 

Não só isso, como a contemporaneidade é atravessada pela era da comunicação digital, 

diferentes práticas surgem o que, consequentemente, afeta as relações sociais inseridas 

nesse período. O consumo, por exemplo, vem se alterando em função dessa lógica, com 

um número significativo de pessoas consumindo os chamados bens virtuais. Tendo como 

base Bourdieu (2017), Lipovetsky (2007) e Veblen (1983), além de outros autores, 

observo a associação entre games, sociedade, ambiente digital e consumo. A dissertação 

tem como objetivo primário entender a motivação das jogadoras no comércio de skins 

dentro do game League of Legends. Não ignoro o machismo e a violência simbólica 

exercida contra essas mulheres no jogo League of Legends. Este assunto será o objeto de 

discussão na presente dissertação. Destaco as etapas de entrevistas com jogadoras de 

League of Legends e um mensário netnográfico mantido por mim ao longo do mestrado. 

Através desses métodos consigo responder minhas hipóteses, explorando de que maneiras 

possuir skins é uma busca por status, uma busca pela autorrepresentação identitária, uma 

busca para se inserir dentro do grupo ou busca para fugir do machismo. 

Palavras-chave: Consumo, Machismo, Mulheres, League of Legends, skin 



ABSTRACT 

The games, na contemporary logic, abandoned the tone of childhood past time, being 

practice by all genres of diverse age groups and diferente social strata. Not only this, the 

contemporary is crossed by digital communication age, and diferentes practices arise 

which, consequently, affects the social relations. The consumption, for exemple, has been 

change ins this logic, with a significative number of people buying virtual goods. Based 

on Bourdieu (2017), Lipovetsky (2007) e Veblen (1983), besides other authors, I observe 

the association between games, society, digital environment and consumption. The main 

main objective of the dissertation is understand the motivation of the woman players in 

skins trade using the game League of Legends as object. I don’t ignore the machism and 

symbolic violence against these women in the League of Legends. This subject will be 

the object of discussion in this dissertation. I highlight the steps of interviews with women 

players of League of Legends and a netnography diary maintained by me during the 

masters. Through these methods I can answer my hypotheses, exploring in what ways to 

have skins is a search for status, a search for identity self-representation, a search to insert 

within the group or search to escape machism. 

Keywords: Consumption, Machism, Women, League of Legends, skin 
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INTRODUÇÃO 

Minha família nunca foi de ter grandes posses, pelo contrário, sempre que 

precisávamos de algo, minha mãe e meu pai batalhavam muito para conseguir. Foi em 

uma dessas vezes que eu ganhei um Sega Saturn. Na época não sabia direito o que eram 

videogames ou a história de como eles surgiram, mas os incríveis três jogos que vinham 

no Sega eram motivos para ficar horas em frente a uma televisão. Para um menino de seis 

anos, filho único e morando em apartamento, o videogame, rapidamente, se tornou grande 

distração e deu origem a uma grande paixão. Lembro que nessa época, um grande amigo 

meu e sua irmã, também minha amiga, tinham um videogame. Ia para a casa deles e 

ficávamos por horas jogando. Talvez fosse um grande alívio para nossos pais nos ver 

sossegados, entretidos com aquele objeto. 

Não fui criado em uma família ou entre amigos que determinavam o que era coisa 

de menino. Durante muito tempo não observava e não percebia determinados 

preconceitos contra mulheres. No decorrer dessa pesquisa, ao escutar relatos de autoras 

falando sobre o tema, consegui adquirir uma grade de leitura diferente da que eu tinha. 

Tive novas percepções sobre meu papel e lugar no mundo e como as mulheres enfrentam 

desafios diários. 

Quando decorrido dois terços do meu mestrado, minha orientadora me apresentou 

diversas propostas de enxergar a pesquisa com outros olhos. Até aquele momento, meu 

trabalho estava voltado para o consumo de bens virtuais, mas não fazia parte dos meus 

planos incluir um componente de gênero em meu estudo. A ideia surgiu quando, entre 14 

de agosto de 2017 e 20 de agosto de 2017, enviei questionários para jogadores do game 

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) através da comunidade no Facebook “CS:GO 

– competitivo”, na qual obtive 1.278 (mil duzentos e setenta e oito) respostas. Um dado

passou quase despercebido por mim, mas foi rapidamente captado pela Andrea Medrado, 

minha orientadora. Apenas 2,4% dos participantes que responderam os questionários que 

eu tinha distribuído sobre o game CS:GO eram mulheres. 

Sem dúvidas, isso não ocorre porque as mulheres não têm interesse em jogos ou 

porque existem poucas jogadoras. Pensando globalmente, o número de mulheres gamers 

– segundo dados da empresa Newzoo em 13 países analisados – corresponde a 46% do

número total de gamers. Pensando no Brasil, esse número aumenta. As mulheres são a 

maioria entre os gamers, representando um total de 58,9%, segundo pesquisa feita pela 

Game Brasil 2018, realizada pelo Sioux Group, Blend New Research, ESPM e Go 
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Gamers 0F

1. Tampouco é razoável supor que as mulheres sejam jogadoras menos 

competentes, já que o número de jogadoras profissionais tem crescido e ganhado destaque 

no universo dos games. O que emerge dessa observação inicial de pesquisa é a maneira 

em que um ambiente tóxico sexista pode estar contribuindo para invisibilizar a presença 

e participação das mulheres na indústria, na pesquisa acadêmica e no cotidiano das 

mulheres que jogam. Daí surgiu minha inquietação que tem servido de motor para meu 

estudo: por que um número tão insignificante de mulheres havia respondido ao meu 

questionário? Qual a razão para tal invisibilidade? Por que não incorporar um elemento 

de gênero aos estudos de consumo de bens virtuais?   

Reconhecendo meu lugar de fala como homem, branco, hétero, estudante de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, tais observações e 

questionamentos mexeram comigo. Quando entrei no mestrado e na primeira aula me foi 

perguntando em que meu trabalho devolvia de benefício para a sociedade ou qual a 

importância dele para a condição humana, não soube responder. Muitas inquietações 

surgiram a partir desse dia. Será que eu, sendo homem, branco, hétero, teria a legitimidade 

necessária para realizar um estudo sobre mulheres gamers? Além disso, tinha pouca 

familiaridade sobre a literatura feminista, o que, sem dúvida, traria desafios. Com a ajuda 

da minha orientadora, consegui sair da zona de conforto. Meu objetivo passou a ser o de 

escutar esse público invisibilizado e marginalizado no universo dos games: as mulheres. 

Destaco, também, que o foco não é falar de feminismo, determinar o que é “certo ou 

errado”, e, muito menos, o que a mulher deve ou não fazer no universo dos games. Dentro 

de um espectro mais amplo, minha pesquisa se volta mais especificamente para questões 

de consumo de bens virtuais e gênero, uma combinação que ainda tem, de certo modo, 

sido negligenciada nas pesquisas acadêmicas sobre o tema. Portanto, neste trabalho, o 

objetivo é discutir as principais motivações de consumo de bens virtuais entre jogadoras 

mulheres, sem excluir as discussões sobre o feminismo e representação da mulher nos 

games, temas esses que atravessam a dissertação. 

Escrevo, também, em primeira pessoa do singular, algo que tive dificuldade de 

aceitar no início. No entanto, ao escutar professores mais experientes, mudei de ideia. 

Cada vez mais, a pesquisa acadêmica tem refletido acerca da necessidade do pesquisador 

incorporar sua própria subjetividade na pesquisa, distanciando-se de tradições mais 

positivistas. Adotar a primeira pessoa do singular também é consistente com uma 

                                                           
1 Disponível em: https://dialogando.com.br/somos-todos-gamers/ Acesso em: 13 de outubro de 2018 

https://dialogando.com.br/somos-todos-gamers/
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abordagem etnográfica na qual essa pesquisa se inspira. Dessa forma, escrever em 

primeira pessoa tem sido um exercício desafiante, reflexivo e novo para mim. Ao começar 

a pesquisar sobre o ato de jogar, diversas memórias com práticas lúdicas – desde jogar 

videogames a brincadeiras com meu cachorro – voltaram. Nesse trabalho acho válido usar 

esse tempo verbal porque muitas das observações que faço vêm dessas memórias. Além 

disso, com contatos que fiz com jogadores e jogadoras, me torno um “narrador presente”. 

Afirmo: é impraticável escrever de outra forma. 

 

*** 

 

 “O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições 

menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana.” (HUIZINGA, 2007, p.3). 

Dessa maneira começa Johan Huizinga, em seu livro Homo Ludens, para analisar as 

diversas características da prática lúdica, como se relaciona com a cultura, com diversas 

civilizações primitivas e contemporâneas. A importância da obra para a área de estudo 

das práticas lúdicas abriu caminho para diversos outros autores. O objetivo aqui não é 

pesquisar e exemplificar detalhadamente sociedades primevas para mostrar a relação 

entre cultura e ludicidade e muito menos achar uma definição exata e única para essa 

associação. Na contemporaneidade, entretanto, os jogos entraram na cultura, deixando de 

ser simples diversão adolescente (FALCÃO; FERREIRA, 2016).  

O brincar está presente em diversas áreas e momentos, inclusive, entre os animais. 

Como afirma Stuart Brown (2009) os animais não possuem muito tempo livre, pois 

precisam competir por alimentos, competir com outras espécies por espaço e competir 

para se reproduzir. Ainda assim, encontram tempo para uma prática que, muitas vezes na 

sociedade humana, é vista como desnecessária e não importante, o brincar. Para os seres 

humanos, o brincar também é essencial. Como afirma Brown: 

Nos sentimos mais otimistas e criativos. Nos divertimos com novidades 

– nova moda, novo carro, nova piada. E através dessa busca do novo, 

nos sentimos atraídos para situações que testam habilidades, mesmo 

não sendo utilizadas agora, podem nos ser importantes no futuro. (2009, 

p.43)1F

2. 

 

                                                           
2 Em tradução livre de: “We feel more optimistic and more creative. We revel in novelties—a new fashion, 

new car, a new joke. And through our embrace of the new we are attracted to situations that test skills we 

do not need now, but may need in the future. 
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Com as mudanças na sociedade, os jogos, aspectos tão importantes da socialização 

dos seres humanos, principalmente na infância, deixaram de ser exclusivamente aqueles 

praticados “de maneira física”. Hoje temos, também, os games como nova maneira de 

brincar e de jogar. Juul (2005) afirma que mesmo tendo atributos técnicos marcantes, os 

jogos digitais não abandonaram a ideia do jogo clássico, pois o ideal de regras, resultados, 

esforços dos jogadores ou vínculos entre jogadores se mantêm. 

Para permitir uma análise aprofundada, um jogo servirá de objeto para a dissertação. 

Optei pelo League of Legends – também conhecido pela sigla LoL – um game online, no 

qual dois times se dividem com cinco personagens para cada lado, e cujo objetivo é 

destruir torres de defesa adversária até chegar na base inimiga que também deve ser 

destruída. Cada um dos cinco jogadores/jogadoras tem uma função diferente dentro da 

partida, que é definida previamente e elaborada com a escolha dos personagens que 

possuem características e poderes diferentes. 

O jogo League of Legends foi lançado em 2009 e distribuído pela empresa Riot 

Games. O jogo foi inspirado num outro game chamado DotA, tanto que alguns objetivos 

e mecânicas de movimentação são parecidas. Criado por Brandon Beck, Marc Merrill, 

Steve Feak e Steve Mescon, o LoL é um jogo inserido na categoria de Multiplayer Online 

Battle Arena (MOBA) que faz bastante sucesso, atualmente, na indústria dos games. Essa 

categoria consiste em inserir mais de uma pessoa, conectada via internet (daí o nome 

Multiplayer Online – “múltiplos jogadores online”, em tradução livre) que “combatem” 

em uma arena virtual (daí o nome Battle Arena – “arena de combate”, em tradução livre). 

Em League of Legends, os jogadores são chamados de “invocadores”.  Em outras 

palavras, são aqueles que controlam um personagem. Atualmente existem 141 campeões, 

com habilidade específica que junto do time enfrentam outros “invocadores” ou jogam 

contra a inteligência artificial. No modo mais popular do jogo, o objetivo de cada time é 

destruir o nexus do inimigo (figura 1). Esta é uma construção localizada na base e 

protegida por torres (figura 2), que também precisam ser destruídas para a equipe atingir 

o objetivo final. 

O League of Legends contém transações financeiras, por meio das quais o(a) 

jogador(a) pode adquirir alguns produtos dentro do jogo (que descreverei mais 

detalhadamente a seguir). O jogador pode conseguir esses bens de duas maneiras 

diferentes: a primeira através dos IP (Influence Points – Pontos de Influência, em tradução 

livre) que são adquiridos como “recompensa” por ações e vitórias nas partidas. A segunda 
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forma de comprar bens virtuais é através de dinheiro real, chamado de RP (Riot Points – 

Pontos Riot) (CAETANO, 2016, p.19). 

 

Figura 1: Nexus Figura 2: Torres 

 

 

Fonte: https://win.gs/2QdjAb0 Fonte: https://bit.ly/2zgTEnq 

 

Como descrevi anteriormente, os jogadores escolhem personagens (chamados 

campeões). Durante o jogo todos começam no nível 1, no modo mais comum de jogo, e 

podem chegar até o nível 18. Cada personagem tem uma função “passiva” (não controlada 

pelo jogador), que influencia na posição que ele irá exercer na partida. Essas posições 

estão ligadas ao mapa do jogo (figura 3) e às rotas (rota do topo, rota do meio e rota de 

baixo). Descrevo abaixo a função de cada um desses posicionamentos: 

 

Figura 3: Mapa do principal modo de jogo em League of Legends 
 

Fonte: https://bit.ly/2OYy81P 
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a) Top Laner: está situada na parte superior do mapa (topo), exatamente por isso 

recebe esse nome. É uma rota baseada em conseguir a maior quantidade de ouro 

possível (farm) para que o campeão fique forte o suficiente para causar alta quantidade 

de dano (indicado em vermelho na figura 4). 

b) Mid Laner: está situada na parte do meio do mapa, por isso tem esse nome. É uma 

das rotas mais importantes do jogo porque ao se encontrar no meio do mapa, o(a) 

jogador(a) precisa observar os objetivos secundários (Dragão e Barão), além de poder 

receber ataque de dois lados (indicado em azul na figura 4). 

c) Jungler: Ele não ocupa nenhuma rota e evolui de nível ao matar criaturas neutras 

espalhadas pela selva (indicado em verde na figura 4). Por ficar “escondido” da visão 

do time inimigo na maior parte do tempo, é o elemento surpresa na hora de uma luta.  

d) AD Carry: São geralmente campeões que atacam à longa distância e que tem como 

responsabilidade principal causar o máximo de dano possível no time inimigo. Divide 

a rota com um suporte, que falarei a seguir (indicado em amarelo na figura 4). 

e) Suporte: É considerada por alguns jogadores como a posição menos importante, 

porém isso é uma ideia falsa. São campeões cuja função é curar e proteger o time. 

Muitas das vezes é necessário se sacrificar pelo grupo e começar as lutas entre times. 

Como afirmei acima, divide a rota com o AD Carry (indicado em amarelo na figura 4)  

 

Figura 4: Mapa com indicativo de cada rota   

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Cada campeão tem habilidades próprias. Por esse motivo, eles são divididos em 

classes podendo ser: 

a) Magos: utilizam magia para causar dano. Tem poder ofensivo à distância, útil 

tanto no domínio do campo de batalha quanto na promoção de danos. Para compensar 

tal capacidade de poder, os magos são vulneráveis em termos de defesa. 

b) Atiradores: fazem ataques à longa distância. Dependem da habilidade de 

movimentação, da antecipação das ações para não serem mortos, já que são frágeis 

quando estão mal posicionados. 

c) Tanques: são campeões que vão para a linha de frente para proteger os 

companheiros e, em alguns casos, causar bastante dano nos inimigos. Têm a 

capacidade de aguentar ataques dos inimigos sem morrer. 

d) Suportes: fornecem cobertura ao time. Têm a capacidade de curar ou de proteger 

o time de danos inimigos. Há diversos personagens que podem ser tanto tanques como 

suportes. 

e) Lutadores: são flexíveis dentro do game. Podem tanto exercer confronto corpo a 

corpo como utilizando magia. Entretanto, tem uma capacidade de vida mediana. 

f) Assassinos: têm ótima velocidade de ataque e de mobilidade. Podem causar bons 

danos tanto nos ataques corpo a corpo quanto com magia. Esses campeões são 

relativamente frágeis e podem sofrer mortes rápidas. 

 

O League of Legends é um jogo gratuito. Para jogar basta fazer o download do 

software e criar uma conta através de um cadastro em três passos (figura 5). Após o 

cadastro feito e o programa aberto, o jogador pode colocar o apelido e a senha (figura 6). 

Depois de entrar no jogo, a interface é dividida, basicamente em início (local onde a Riot 

Games coloca notícias referentes ao jogo), perfil (local onde aparece o histórico de 

partida, estatísticas, entre outras coisas), coleção (local onde aparecem as skins, campeões 

entre outras coisas), espólio (local onde se pegam as recompensas ganhas durante a 

partida) e loja (onde o jogador compra as skins dos campeões, campeões, entre outros 

benefícios disponíveis pela Riot Games). Como o objetivo da dissertação é analisar 

questões de consumo dentro do jogo, fiz uma captura de tela apenas da seção loja (figura 

7). Nessa mesma figura 7 destaquei em vermelho a parte onde consta o nível do jogador 

e a parte “social”, em que aparecem os amigos adicionados e que é possível conversar. 

Na figura 8 o Riot Points e o preço equivalente em real. 
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Figura 5: Tela de cadastro 

 

Fonte: https://riot.com/2IsYocp 

 

Figura 6: Tela de Login 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 7: Tela da loja e tela social 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 8: Tela de preços para compra de Riot Points  

 

Fonte: Próprio autor 

 

Dentre tantos games o LoL foi escolhido por seu grau de popularidade no Brasil e 

no mundo. De acordo com os principais sites de pesquisa de jogos digitais como Newzoo 

e SuperData Research, que acompanham as estatísticas mensais de diversos jogos, o game 

League of Legends aparece como o mais jogado do mundo. Em 2016, os criadores e até 

então gerenciadores do game Marc "Tryndamere" Merill e Brandon "Ryze" Beck 

afirmaram que o LoL recebe mensalmente uma média de 100 milhões de usuários ao 

redor do mundo.  

Outra característica desse jogo que me chamou a atenção para utilizá-lo como 

objeto é a possibilidade dos jogadores investirem dinheiro real para adquirir objetos 

imateriais. Dentro do universo dos games, temos os chamados F2P (free to play), que são 

gratuitos para jogar e os P2P (pay to play) em que é gasto um valor para jogar o game. 

“Dentro dos jogos P2P já existe um costume por parte dos jogadores de despender 

dinheiro com seus personagens, fazendo com que eles ganhem benefícios dentro do jogo, 

como torná-los mais fortes” (POLIVANOV; MAZUREK, 2013). Apesar do LoL ser um 

game F2P, existe um hábito entre os jogadores, que despendem dinheiro real para bens 

que não fornecem aumento de força, destreza ou qualquer outro tipo habilidade para o 

personagem. A única alteração é na ordem estética. 

No início da dissertação pensei em analisar o consumo de skins em dois jogos: 

League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ambos os games têm o 

comércio de skins como algo importante para a manutenção do jogo e hábito capaz de 

despertar interesse dos jogadores. No primeiro momento decidi escolher o CS:GO para 
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analisar devido a grande popularidade entre os brasileiros, com a melhor equipe 2F

3 do 

cenário mundial sendo formada por jogadores do Brasil. Optei pelo LoL, na época, devido 

ao fato de ser o game mais jogado do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores 

segundo os desenvolvedores. Entretanto, nesse período, ainda não tinha feito o recorte 

para observar as mulheres como consumidoras das skins. Isso surgiu posteriormente à 

pesquisa quantitativa com jogadores de CS. 

Definido o recorte, resolvi manter o LoL como um dos games a ser pesquisados. 

Isso porque além de ser o game de computador mais jogado do mundo e ter um forte 

comércio de skins, ele revela algumas questões problemáticas com relação a um ambiente 

tóxico de machismo e misoginia. Já tinha escutado diversas reclamações da comunidade 

ser considerada agressiva e, escutei de mulheres sobre o machismo enfrentado dentro do 

game. Não só isso, o machismo era naturalizado a ponto de ter uma posição dentro do 

jogo considerada, especificamente, para mulheres. Isso porque é uma posição dita “fácil” 

e sem importância dentro do game 3F

4. A partir desse ponto eu tracei a minha hipótese. 

Acredito que o consumo feminino dentro do LoL está pautado em quatro aspectos 

principais, que tomo como minhas hipóteses: consumo como forma de status, consumo 

como autorrepresentação identitária e consumo como forma de inserção no grupo. Há, 

também, possibilidade do consumo de skins ser estimulado como uma forma de fugir do 

machismo. Através dessa hipótese, meu objetivo principal é identificar as motivações de 

compra de skins no LoL por mulheres. Como objetivos secundários, pretendo explorar 

outras discussões sobre o tema. Em outras palavras, busco apresentar como o machismo, 

preconceito e xingamentos contra mulheres é transposto do cotidiano “material” para o 

mundo virtual. Também busco explorar como é a relação entre jogadoras com os bens 

virtuais skins, além de apresentar uma definição sobre o que são skins e bens virtuais. 

Destaco que desisti do CS pois seria ambicioso para a dissertação fazer um estudo 

detalhado do consumo feminino em dois games extremamente diferentes. Ainda assim 

mantive a pesquisa quantitativa e as entrevistas qualitativas entre jogadores de Counter-

Strike, pois estas foram fundamentais para me guiar ao longo da dissertação. 

Principalmente porque a partir delas consegui aperfeiçoar minha pesquisa e fazer um 

recorte capaz de preencher uma lacuna que encontrei, juntando games, consumo e gênero.   

                                                           
3 No início de 2017 a então SK (equipe com jogadores brasileiros) era considerada a melhor do mundo, 

tendo consquistado diversas importantes competições. 
4 Como apresentarei posteriormente, isso foi algo criado por jogadores com o intuito, exclusivo, de ofender. 

Na verdade a posição é importante e fundamental para as partidas de LoL. 
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O modelo de consumo que pauta o LoL é só mais um na sociedade contemporânea. 

O consumo existe em diversas formas, em variadas sociedades e em períodos históricos 

diferentes. Porém, talvez nunca tenha se falado tanto em consumo como agora, a ponto 

de alguns autores apontarem a sociedade atual como sociedade de consumo. Segundo 

Livia Barbosa (2004, p.14), isso significa que o consumo está tomando uma dimensão 

que perpassa a de satisfação das necessidades. Geralmente, dentro do consumo, se adquire 

algum tipo de bem, que “(...) são mercadorias valorizadas por grupos sociais, repletas de 

significações e expressões de representação dos sujeitos” (REBS, 2012, p. 209). Dentro 

desse modelo de bens de consumo, temos uma prática cada vez mais comum entre 

jogadores de games: a compra de bens virtuais, mais especificamente de skins. 

Entender o que são bens virtuais é uma discussão promovida por diversos 

estudiosos, que abordarei nos próximos capítulos desta dissertação. Muitos definem bens 

virtuais como sendo todo tipo de bem que exista no mundo virtual. Outros negam essa 

definição, pois pode incluir quaisquer transações que acontecem no meio online, como o 

e-commerce. Compreendo esse modelo de bens como sendo aqueles que existem apenas 

em um espaço virtual simulado e que os usuários investem dinheiro real por objetos 

virtuais, mas que colocam nesse objeto uma memória afetiva. Já as skins, bens virtuais 

que tenho como objeto da dissertação, são bens consumidos pelos gamers que não alteram 

as habilidades do personagem virtual, mas sim suas propriedades estéticas. Eu desenvolvo 

mais sobre o assunto logo no primeiro item do capítulo 1. Dessa forma, o consumo em 

games desses bens, é uma realidade comum no cotidiano dos jogadores. É comum 

encontrar nas discussões acadêmicas discussões sobre consumo de skins. 

Verifico, também, outro grande número de trabalhos sobre a participação feminina 

na indústria gamer, representação da mulher em jogos e agressões sofridas por esse 

público dentro do universo dos jogos. Entretanto, são menos comuns os trabalhos que 

juntam esses dois temas: consumo de skins por jogadoras. Assim, escolhi esse tema para 

desenvolver ao longo da dissertação. 

Como metodologia realizei seis rodadas de pesquisa empírica. A primeira 

aconteceu durante os dias 14 de agosto e 20 de agosto de 2017. Nessa primeira fase fiz 

um questionário quantitativo, em que pedi aos usuários do grupo no Facebook, CS:GO 

Competitivo (totalizando mais de 114 mil participantes) que respondessem a um 

formulário. Alcancei o número de 1.278 (mil duzentas e setenta e oito) pessoas 

entrevistadas. Perguntei: qual seu gênero; qual sua idade; quanto tempo dedicam ao jogo 

diariamente; há quanto tempo jogam o game; qual sua patente dentro do jogo (ranking de 
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acordo com as vitórias); qual o valor gasto com skins desde o início de jogo; qual sua 

motivação a comprar skins; como se dá a diferenciação entre skins; há alguma marca que 

sempre que possível compram; qual a possibilidade de comprar uma marca que gostam 

caso ela começasse a vender skins; qual a possibilidade de começar a consumir produtos 

físicos de uma marca caso ela patrocine o Counter-Strike (ver anexo I). 

Naquele momento, o meu tema já estava quase definido (pesquisar sobre consumo 

de skins), porém ainda passaria por mudanças (assim como meu objeto). Porém, depois 

de realizar esse questionário, novas ideias surgiram. Como falei anteriormente, essa 

pesquisa trouxe um dado interessante e preocupante: o número de mulheres que 

responderam ao questionário e afirmaram jogar Counter-Strike era extremamente 

diminuto (2,4%) em comparação ao número de homens (97,6%). Com isso, surgiu a ideia 

para a dissertação: ao invés de pesquisar com base no pensamento de uma maioria 

masculina, seria interessante compreender as motivações de compra entre mulheres 

gamers. Após essa pesquisa de caráter quantitativo, fiz uma segunda etapa metodológica 

para complementar a pesquisa. Nessa fase de caráter qualitativo, durante o período de 20 

de setembro a 26 de setembro de 2017, realizei entrevistas em profundidade com cinco 

jogadores homens de CS, que já consumiram skins em algum momento do jogo. As 

perguntas e as entrevistas que fiz também podem ser encontradas nos anexos II, III, IV, 

V, VI. 

Depois de analisados esses dados e em conversa com minha orientadora, fiz 

algumas alterações quanto ao objeto e tema da dissertação. Definimos que seria 

interessante dar voz ao público feminino e fazer uma pesquisa pautada no tema 

anteriormente apresentado com o objeto sendo somente o League of Legends. Entretanto, 

antes de fazer a pesquisa empírica com esse público, realizei a terceira etapa. Conduzi 

entrevistas semi-estruturadas em profundidade com cinco jogadores (quatro homens e 

uma mulher) de LoL. O intuito foi compreender o jogo de um modo geral, o que poderia 

saber sobre skins, corrigir possíveis erros de conceito sobre o game, ter um guia para as 

futuras etapas, entre outras dúvidas que precisava sanar. Foram cinco participantes que 

colhi respostas entre os dias 27 de março de 2018 e 30 de março de 2018 em que perguntei 

sobre os benefícios em adquirir uma skin, motivações de compra, diferenciação entre ter 

e não ter skins, entre outras perguntas (ver anexos VII, VIII, XIX, X, XI). Ao longo da 

dissertação eu transcrevo e analiso algumas respostas desses entrevistados. 

No quarto momento da pesquisa empírica realizei, também, entrevistas semi-

estruturadas em profundidade. Dessa vez, entretanto, comecei a direcioná-las para o tema 
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da dissertação. Para isso entrevistei cinco mulheres que já consumiram skin, cujo objetivo 

era confirmar ou negar minha hipótese, além de apresentar casos de machismo 

vivenciados por essas mulheres. Para tal entrevistei qualitativamente, através da 

feramenta google forms, jogadoras entre 17 e 24 anos. A pesquisa foi realizada entre os 

dias 04 e 07 de julho de 2018 através desse formulário. A ideia dessa etapa era, 

novamente, verificar possíveis erros de conceito sobre os assuntos abordados 

(principalmente aqueles relacionados ao machismo e xingamentos dentro do jogo) para 

definir um questionário final. Todas as entrevistas estão transcritas nos anexos XII, XIII, 

XIV, XV, XVI. 

Já na rodada de entrevista final, cheguei na quinta etapa do processo de pesquisa. 

Destaco que as perguntas da fase anterior passaram por mínimas mudanças. Com isso 

mantive ambas etapas como material de observação empírica. A diferença maior é que 

nesse momento as entrevistas se deram pessoalmente na feira Geek & Game Rio Festival. 

Assim, ao longo do dia 21 de julho, dia em que fui ao evento, conversei com 10 jogadoras 

de LoL. Assim como na etapa anterior, a ideia era saber sobre o hábito de jogo delas (com 

quem jogam, período do dia, tempo total semanal, etc) como o machismo afeta e 

incomoda nesse hábito de lazer e, por último, como o se dá consumo de skin (ver anexo 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, XV, XVI, XVII) 

Já na sexta e última etapa metodológica, usei uma inspiração netnográfica para fazer 

um mensário (como um diário de campo, mas escrevia minhas observações uma vez por 

mês). Destaco que antes da dissertação não jogava LoL. Ou seja, o meu conhecimento 

sobre o game era mínimo. Assim que entrei no mestrado resolvi conhecer o jogo e em 

julho de 2018 comecei a jogar com uma constância maior, que me permitiu manter 

anotações. Essas anotações contêm meus hábitos de jogo, observações sobre a relação 

entre os jogadores, processos de consumo de skins, motivações em possuir esse bem 

virtual, entre outras coisas. Através desse meu diário mensal, respondi à minha própria 

entrevista para que pudesse estabelecer um contraste com as respostas de outros 

jogadores. No último item do capítulo 3 apresento os pontos principais que observei ao 

longo do meu tempo dentro do LoL e apresento o mensário completo no anexo XVIII. 
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Etapa Método Sexo Plataforma Período Jogo Anexo 

1 
Questionário 

quantitativo 

Homens 

mulheres 

Online 

Google 

Forms 

14/08/2017 a 

20/08/2017 
CS I 

2 
Entrevista 

qualitativa 
Homens 

Offline 

Gravadas 

20/09/2017 a 

26/09/2017 
CS II a VI 

3 
Entrevista 

qualitativa 

Homens 

mulheres 

Offline 

Gravadas 

27/03/2018 a 

30/03/2018 
LoL VII a XI 

4 
Entrevista 

qualitativa 
Mulheres 

Online 

Google 

Forms 

04/07/2018 a 

07/07/2018 
LoL 

XVII a 

XVI 

5 
Entrevista 

qualitativa 
Mulheres 

Offline 

Gravadas 

(Geek & 

Game Rio 

Festival) 

21/07/2018 LoL 
XVII a 

XXVII 

6 Netnografia 
Homens 

mulheres 

Online 

Dentro do 

jogo 

Julho/2018 a 

Dezembro/20

18 

LoL XXVIII 

 

No primeiro capítulo divido em quatro etapas. Na primeira apresento um histórico 

do comércio dentro dos games. Uso como base diversos autores como Joshua Fairfield, 

Vili Lehdonvirta (2009), Gyuhwan Oh e Taiyoung Ryu (2007), Edward Castronova 

(2001) dentre outros. Nesse item conceituo como enxergo o que são bens virtuais e skins, 

definições estas que se estendem por toda a dissertação. Minha ideia no item 1.2 é fazer 

um resumo, trazendo exemplos variados para apresentar como a busca pelo status se 

relaciona com consumo de skins. Já no item 1.3, seguindo a pesquisa para confirmar ou 

negar a hipótese, falo sobre como o consumo se relaciona e funciona como instrumento 

para as autorrepresentação identitária. No item 1.4 abordo o consumo como maneira de 

inserção na coletividade. De acordo com as minhas observações netnográficaseste é o 

item extremamente importante. 

No segundo capítulo divido em 5 partes. A ideia é trazer conceitos sobre gênero, 

sexo, mulheres e feminismo. Ainda que este não seja o foco da minha dissertação, esses 

assuntos atravessam a pesquisa. No item 2.1, começo com uma perspectiva histórica do 

papel atribuído às mulheres, isso porque muito do que é visto hoje é resquício dessa 

história. Já no item 2.2 exploro os conceitos de sexo e gênero, utilizando Simone de 

Beauvoir, Judith Butler e Pierre Bourdieu (2002). Faço isso até chegar nos games e em 

como estes acabam se tornam passatempo masculino. No item 2.3, vou no marketing da 
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década de 1980 até chegar nas décadas seguintes, no qual empresas criaram estratégias 

de video game como sendo atividade masculina. No item 2.4 falo sobre a representação 

das mulheres dentro dos games, um dos assuntos mais discutidos entre as pesquisas 

acadêmicas. Partindo desde Lara Croft passando pela personagem Samus Aran, até 

chegar em games como Super Mario e Zelda. Utilizo como base teórica Nádia Cruz Senna 

(1999; 2007) e Evelise Fortim (2008; 2013) e os tropos apresentados por Anita 

Sarkeensian. No último item do capítulo apresento a tentativa feminina de romper esse 

círculo masculino e os xingamentos sofrido por elas. Desenvolvi esse item como forma 

de dar voz às mulheres que conversaram comigo durante minhas entrevistas e 

comentaram a dificuldade de se jogar (especificamente LoL). 

No último capítulo da dissertação aprensento as rodadas de pesquisas empíricas que 

desenvolvi ao longo do mestrado. Começo com a abordagem metodológica que utilizei. 

No próximo item apresento com detalhes a primeira coleta de dados com jogadoras de 

LoL, na qual fiz entrevistas semi-estruturadas entre os dias 04 e 07 de julho de 2018 com 

cinco jogadoras entre 17 e 24 anos. No terceiro item do capítulo trago mais uma etapa de 

entrevistas referentes às que realizei, pessoalmente, no dia 21 de julho de 2018, com um 

total de 10 entrevistadas. Por último, nesse capítulo, apresento o mensário netnográfico 

mantido por mim desde julho de 2018 até dezembro de 2018. 

Para finalizar, nessa introdução apresentei meu objeto, problema de pesquisa, 

hipóteses, o contexto do jogo investigado, League of Legends, assim também como 

explicações sobre a abordagem metodológica adotada. No próximo capítulo, apresentarei 

as principais perspectivas teóricas e conceituais que norteiam meu estudo, apontando 

algumas lacunas de conhecimento. Gostaria de argumentar que compreendo como bens 

virtuais aqueles que existem apenas em um espaço virtual. Os usuários investem dinheiro 

real para obter esses objetos, mas, o mais importante, é que colocam nele uma memória 

afetiva. Ou seja, os bens virtuais representam extensões do nosso eu, conversam com 

nossa família e amigos, nos conectam com nosso passado e preenchem nosso senso de 

dever. 
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1. DA MATERIALIDADE A VIRTUALIDADE DO CONSUMO  

 

No primeiro item desse capítulo primeiro, apresento um histórico do comércio em 

games. Exploro como esse comércio gerou uma economia de bens virtuais até chegar no 

conceito de skins. Começo essas observações com diversos autores como Joshua 

Fairfield, que pesquisou sobre esse tipo de consumo quando ainda estava embrionário. 

Através das pesquisas de Vili Lehdonvirta (2009), Gyuhwan Oh e Taiyoung Ryu (2007), 

Edward Castronova (2001) dentre outros, busco um conceito para me guiar na definição 

de bens virtuais. Posteriormente comparo esses estudos com outros mais recentes, para 

observar mudanças e definir skins. Eu termino o capítulo definindo as principais 

categorias de consumo de skins que eu observei durante o mestrado. 

Na segunda parte do capítulo faço um apanhado de alguns conceitos de Bourdieu 

que se relacionarão com o objeto dessa dissertação. Minha ideia no item 1.2 é fazer um 

resumo geral, trazendo exemplos variados em diversos campos sociais. Primeiro a ideia 

é apresentar como a busca pelo status, posições relacionais, campos sociais e busca por 

legitimação aparecem na sociedade e como isso se estende aos games e na compra de 

skins. 

Já no item 1.3 minha ideia é falar sobre como o consumo se relaciona e funciona 

como instrumento para as autorrepresentações. Para isso começo com Erving Goffman 

(1986) explorando as ideias do autor sobre self e representações do eu em situações 

cotidianas. Posteriormente utilizo Manuel Castells (1999), quando o autor relaciona a 

identidade como forma de unir uma coletividade. No terceiro momento, utilizo Gilles 

Lipovetsky, principalmente, quando o autor apresenta a contemporaneidade (na visão 

dele chamada de hipermodernidade) como momento do hiper. Exploro o conceito do 

autor quando fala sobre a relação entre consumo, produtos e marcas como maneiras de 

representar quem se é, realizar vontades e tirar prazer esperado. 

No item 1.4 abordo o consumo como maneira de inserção na coletividade. De 

acordo com as minhas observações netnográficas (como apresentarei no capítulo final) 

este é o item que mais se relaciona com minha pesquisa. A ideia aqui é entender como 

funciona uma coletividade e como esta coletividade se relaciona em um bem comum. 

Para isso começo com um exemplo sobre tatuagens e como esta prática está ligada à 

representação de si, mas é também uma forma de representação para se ligar ao grupo. 

Além disso, utilizo os conceitos de sociabilidade e socialidade do francês Michel 

Maffesoli (1998). Utilizo, também, o conceito de subcultura com base nos estudos 
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desenvolvidos por Haenfler. Isso porque entendo o consumo de skins como forma de 

inserção em um grupo que ainda é marginalizado e pouco compreendido pelo grande 

público (esses são alguns pontos que nos ajudam a identificar um grupo como sendo 

subcultural). 

 

1.1 O que são bens virtuais e skins? Perspectiva histórica e definições 

 

O e-commerce vem faturando mais a cada ano. Em 2017 essa forma de consumir 

faturou R$ 47 bilhões, segundo o 37º Webshoppers, apresentado pela Ebit 4F

5. O mercado 

da música pode servir como exemplo de como o crescimento do comércio eletrônico vem 

superando o de alguns produtos físicos. A música foi uma das pioneiras quando o assunto 

é comércio digital. Isso porque a indústria fonográfica foi afetada pela pirataria desde o 

início dos anos 2000, quando o download de arquivos se tornou cada vez mais comum. 

Quando em 2001 a Apple fabricou e comercializou o iPod, aparelho eletrônico famoso 

por capacidade de armazenamento de diversas músicas para serem ouvidas em qualquer 

lugar, a indústria musical teve que se adaptar e começar a comercializar o formato .mp3. 

Consequentemente, houve uma diminuição das vendas de CDs com o passar dos anos. 

Mais recentemente, os serviços de streaming, permitindo ouvir música online sem 

suporte físico (discos) nem fazer o download de arquivos .mp3 no computador, se 

popularizou 5F

6. Com crescimento de 60,4% em 2016 nos principais mercados (dados da 

Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI) – e de 52,4% no Brasil – a 

modalidade de consumo musical por streaming ganha força e é, hoje, a maneira mais 

popular de se escutar música. Isso fez com que o mercado de CDs e DVDs diminuísse. 

Em 2016 teve queda de 43,2% em relação a 2015, ocupando a fatia de 14,4% do total 

nacional6F

7. 

Algo semelhante vem acontecendo com a indústria de filmes e as novas maneiras 

de assistir películas. A Netflix, empresa de streaming de filmes, teve o maior crescimento 

trimestral da história, com o número de assinantes aumentando em 8,3 milhões no mundo. 

Com mais de 110 milhões de assinantes pagantes em todo o mundo, seu valor de mercado 

ultrapassa os US$ 100 bilhões. Isso tende a aumentar com o passar dos anos, ainda mais 

                                                           
5 Disponível em: https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-faturou-r-

47-bi-2017/ Acesso em: 04 de abril de 2018. 
6 Disponível em: http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/08/streaming-leva-renda-de-musica-digital-

superar-discos-no-brasil.html Acesso em: 04 de abril de 2018 
7 Disponível em: http://www.ubc.org.br/publicacoes/noticias/7622 Acesso em: 04 de abril de 2018 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-faturou-r-47-bi-2017/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-faturou-r-47-bi-2017/
http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/08/streaming-leva-renda-de-musica-digital-superar-discos-no-brasil.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/08/streaming-leva-renda-de-musica-digital-superar-discos-no-brasil.html
http://www.ubc.org.br/publicacoes/noticias/7622
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com o investimento crescente em conteúdo original, trazendo grandes nomes do cinema 

para os filmes e séries produzidos pela empresa e indicações aos diversos prêmios da 

indústria cinematográfica. 

Todas essas formas de consumo podem entrar no conceito de bens virtuais. 

Entender o que são bens virtuais tem importância ímpar para a dissertação. A definição 

desses bens virtuais, contudo, pode ser extensa. Ela pode incluir diversos produtos 

comprados em transações de e-commerce, por exemplo as músicas .mp3 comprada na 

iTunes ou no spotify até um ebook comprado na Amazon. Vili Lehdonvirta (2009) aponta 

que para evitar definições globalizantes, o que acaba por misturar diferentes categorias 

de objetos virtuais, alguns autores classificam esses tipos de bens como “simulações” de 

objetos materiais. O problema é que alguns bens virtuais não apresentam nenhuma 

materialidade.  

Os sul coreanos Gyuhwan Oh e Taiyoung Ryu se propuseram a estudar o consumo 

de bens virtuais no ano de 2007, quando esse mercado ainda engatinhava. Os autores 

observaram que o financiamento dos games por jogadores era pautado em um pagamento 

de taxa para assinatura diária, semanal ou mensal. Para esse modelo, comum no início 

dos anos 2000, dou como exemplo os seguintes jogos: World of Warcraft (em que até 

hoje é pago uma taxa mensal para jogar), City of Heroes e Eve Online. 

Edward Castronova (2001) também faz um estudo sobre o consumo e o mercado 

dentro dos mundos virtuais. Aproveitando o início do fenômeno desses universos e dos 

games online, o autor demonstra o funcionamento desses mundos, formas de 

sociabilidades entre os jogadores e similaridades entre a economia do mundo real com a 

do mundo virtual. Assim como Oh e Ryu (2007) observaram, a mecânica de 

financiamento do jogo EverQuest (o foco do estudo de Castronova) se dava com 

pagamento de uma taxa mensal. 

O autor defende que os mundos virtuais estão se destacando no comercio na internet 

que aparenta ser lucrativo (CASTRONOVA, 2001, p. 8). Isso acontecia, segundo Edward 

Castronova, porque o game tem a habilidade de atrair consumidores que estão dispostos 

a pagarem uma taxa para visitar um mundo virtual que oferece um entretenimento mais 

atrativo do que a competição entre jogadores, contemplando a evolução do personagem 

naquele universo.  

Essa estratégia de financiamento, entretanto, começou a mudar em meados da 

década de 2000. Os itens dentro dos jogos começaram a compor a maior parte do modelo 

de venda baseada no pagamento, ou seja, os jogadores pagam um preço e usam os itens 
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dentro dos jogos. Esses itens podem variar desde ornamentos até aqueles que permitem 

aumentar o nível de experiência do game (OH; RYU, 2007, p.652, tradução minha). Em 

outras palavras, nos games analisados pelos autores, no período de estudo, eram comuns 

itens de games que alteravam a estética, mas que afetavam, também, a jogabilidade. Esses 

itens davam ao personagem mais habilidade, mais força, velocidade, destreza, entre 

outras. 

De acordo com os autores, haviam, em alguns jogos, a possibilidade de comprar 

determinados itens com dinheiro real ou com moedas do próprio jogo. Essa possibilidade 

dupla causava desânimo em continuar jogando o game, pois dava vantagens para aqueles 

jogadores que gastavam dinheiro em relação aos que investiam tempo jogando e 

acumulando riqueza. Um dos primeiros jogos a conseguir balancear essa questão foi o 

Kart Rider ainda em 2004. O jogo diferenciava os itens que poderiam ser adquiridos 

dentro do game daqueles que só poderiam ser comprados através de investimento 

financeiro real. 

 Joshua Fairfield (2009) é outro autor que pesquisou sobre bens virtuais. Dando o 

nome de propriedade virtual, o autor define a mesma como sendo uma junção de três 

características: rivalidade, persistência e interconectividade. Com isso, permite abranger 

diversos “objetos virtuais” como sendo um bem, desde sites da internet, e-mails e salas 

de bate-papo até objetos dentro dos games. 

A rivalidade constitui uma das características de propriedade virtual, pois impede 

que mais de uma pessoa possua uma criação por custo zero. Assim, ela existe no 

“ciberespaço” (termo usado por Fairfield), por exemplo, quando uma pessoa possui um 

site e somente ela pode acessar a parte “administrativa”. Com isso, o endereço da web se 

torna uma propriedade virtual. Para haver essa propriedade, segundo Fairfield (2009, 

p.1053), é necessário, também, que ela exista de maneira persistente. Essa segunda 

característica se liga ao fato de uma propriedade virtual não sumir após um único uso e 

estar presa a apenas um aparelho tecnológico. Ou seja, ela pode ser acessada em um 

computador, um notebook ou uma “biblioteca local” 7F

8. Então, Fairfield defende que o 

conteúdo de um e-mail fica salvo mesmo depois do computador estar desligado e pode 

ser acessado em outros aparelhos, configurando o e-mail como uma propriedade virtual. 

A terceira característica destacada por Fairfield (2009, p.1054) é a interconectividade. 

Duas pessoas em uma sala conseguem ter uma experiência própria de uma propriedade 

                                                           
8 Importante destacar que como o autor escreve o artigo no ano de 2009, não conhecia outros aparelhos 

como smartphones ou tablets. Além disso, era comum acesso à internet em bibliotecas.  
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virtual que estejam vendo. Em outras palavras é o momento que um código na internet 

permite a experimentação por mais de um indivíduo. Um bom exemplo são os e-mails: 

ao passo que uma pessoa controla a administração da conta e tem uma experimentação 

de administrador a outra pessoa que envia a mensagem, sente outro tipo de 

experimentação. 

Fairfield (2009, p.1059) também começa a observar o potencial dessas propriedades 

dentro dos universos virtuais ligados aos games. Isso ocorre, principalmente, porque no 

final da década de 2000 já havia uma popularização dos universos virtuais por parte do 

grande público. Políticos, médicos, educadores, militares entre outras profissões 

enxergavam nesses mundos uma potencial forma de tratamento, de ensino e de treino para 

outras pessoas. O próprio exército dos Estados Unidos utilizou simuladores e mundos 

virtuais semelhantes ao “cenário” encontrado no Iraque para treinar os soldados 

(FAIRFIELD, 2009, p.1061). 

Não considero, entretanto, as características apontadas pelo autor, como verdades 

em relação aos que são bens virtuais. Isso porque um longo período de tempo se passou 

desde as observações de Fairfield e as características se misturam dentro dos objetos 

digitais. Bens virtuais podem não apresentar uma dessas características, mas fazem parte 

dessas propriedades virtuais. Além disso, por ser muito abrangente, a definição pode 

considerar e-mails, sites da internet, livros digitais, músicas digitais ou skins dos games 

como sendo bens virtuais, o que acaba por misturar diversos objetos diferentes. 

Lehdonvirta (2009) usa o termo bens virtuais para se referir ao grupo de ativos 

virtuais que são produzidos em massa e vendidos como commodities de consumo 

convencionais. Com isso, o autor inclui e destaca itens, personagens e moedas virtuais 

compradas com dinheiro real. Entretanto, pensar as commodities como sinônimo de skins, 

pode ser prejudicial. Isso porque, de acordo com as minhas entrevistas e pesquisas, as 

commodities são definidas por sua relação com o valor de troca monetária, ao passo que 

a posse dos bens (inclusive dos virtuais) foi retirada dessa esfera. Isso se deu porque aos 

bens foram incorporadas subjetividades e singularidades pelas pessoas de acordo com 

seus pensamentos, crenças ou significados individuais (DENEGRI-KNOTT; MARDON; 

WOOD, 2012, p. 78, tradução minha). 

Portanto, gosto mais da definição de bens virtuais como posses significativas e 

valorizadas. Como afirmam Denegri-Knott, Rebecca Mardon e Joseph Wood (2012), o 

usuário investiu recursos, tempo e atenção para cultivar o uso, mantendo a estrutura 

desses bens, através de higiene, exibição, cuidados especiais, etc. “Segue a máxima de 
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quando recursos psicológicos foram investidos em bens eles pegam um significado 

pessoal (…)” (idem, p.78). Os autores da pesquisa ratificam esse conceito na observação 

da seguinte fala na qual um casal cria um carro para determinado game online: 

Aquele carro feito pela Rachel, um Chevrolet roxo e que ela colocou 

flores, grama, borboleta, ela até escreveu seu nome nele, olha. É 

estranho, é o meu Xbox [modelo de videogame], mas parece que é dela 

também, porque ela sentou e o fez comigo. Quando sentamos e eu 

customizei para ser mais rápido e ela o fez parecer bonito. Quando eu 

vejo, eu dou um sorriso, porque me lembra ela. Eu acho que ficaria mais 

triste se o perdesse, porque não posso substituir. Eu poderia tentar, mas 

eu sei que seria eu quem o fiz, então não ficaria igual. Não seria nosso, 

seria meu, e não teria todas as memórias. Isso que me entristeceria 

(DENEGRI-KNOTT; MARDON; WOOD, 2012, p. 83).8F

9  

 

Outra autora que busca uma definição sobre o tema é Rebeca Rebs (2012). Ela 

define bens virtuais como sendo aqueles que são usufruídos e tidos como posse 

unicamente em virtualidade, formados por pixels e possuidores de vinculação de valores 

capitais para a sua aquisição. 

Pesquisando esses conceitos e lendo os trabalhos de alguns autores, resolvi, para a 

dissertação, compreender esse modelo de bens como sendo aqueles que existem apenas 

em um espaço virtual e que os usuários investem dinheiro real por esses objetos, mas que 

colocam nele uma memória afetiva próxima dos objetos materiais. Ou seja, eles são 

extensões do nosso eu, conversam com nossa família e amigos, nos conectam com nosso 

passado e preenchem nosso senso de dever (KIRK; SELLEN, 2010 apud DENEGRI-

KNOTT; MARDON; WOOD, 2012, p. 78). Além disso, quando me referir aos bens 

virtuais me concentrarei naqueles representados pelas skins comercializadas. Isso então 

me leva à próxima questão: o que são skins? 

De acordo com Tarcísio Macedo (2017), “skins são itens percebidos como adereços 

que procuram modificar e diferenciar a experiência dos jogadores com um personagem”. 

Como cada jogo possui características próprias, seja devido à jogabilidade, ao 

comportamento dos jogadores ou à diferente maneira de identificar o comércio desse bem 

de consumo, é difícil pensar em uma definição exata e permanente. Ainda como apresenta 

Macedo (2017) “(...) entender a circulação dos tipos de bens virtuais em cada jogo digital 

                                                           
9 Tradução nossa. Original: That’s a car Rachel’s made, a purple Chevrolet and she’s put like flowers, grass, 

butterflies, she’s even written her name on it, look. It’s weird, it’s on my Xbox but it feels kind of like it’s 

hers as well because she sat down and made it with me. We sat down and I customized it to make it as fast 

as it can be and she made it look pretty. When I see it, it does make smile ‘cause it reminds me of her. I 

think I’d be most upset to lose that one, because I can’t replace it. I could try, but I would know that it was 

me that made it so I wouldn’t be the same. It wouldn’t be ours it would be mine, and it wouldn’t have, like, 

all the memories. That’s what would upset me. 
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requer uma percepção de como os sujeitos apropriam-se desses jogos e geram tipos de 

valores que são relevantes para os jogadores ali presentes”. 

Com base nessa noção e juntando com o que apresentei como sendo bens virtuais, 

afirmo que skin é um bem virtual consumido pelos gamers que, mesmo não mudando as 

habilidades do personagem virtual (como força, destreza ou velocidade), altera 

esteticamente a imagem do personagem ou de determinado objeto (como armas). Além 

disso, com o investimento de tempo, dinheiro e cuidados a esse bem, acaba sendo uma 

extensão da pessoa dentro dos jogos digitais, criando afetos entre a skin e o indivíduo. 

Esse bem virtual, entretanto, não é algo novo. Ao se falar de skins é necessário 

voltar ao Second Life, pois foi um dos primeiros games que comercializavam bens 

virtuais. Second Life era um “simulador da vida real” 9 F

10 no qual os participantes eram 

convidados a criarem um personagem (também chamado de avatar) que interagia com 

outros personagens comandados por pessoas reais. Diferente da maioria dos jogos 

digitais, os participantes não “competiam” e não havia, portanto, vencedores ou 

perdedores. O objetivo era interagir, realizar atividades com seus avatares e consumir 

produtos e serviços criados pelos próprios participantes desse mundo virtual, exatamente 

como se estivessem em uma “segunda vida”. Isso gerava, também, uma economia interna, 

com moedas virtuais, que poderiam ser revertidas para dinheiro real. Em outras palavras, 

jogadores poderiam viver na vida real do que era produzido dentro do jogo. Adilson Vaz 

Cabral Filho e Fábio Cunha Pinto Coelho (2011) apresentam a história do jogador e 

escritor do livro I, Avatar: the culture and consequences of having a second life, Mark 

Meadows, que comandava o avatar Pighed Stonecutter. Sua “profissão” era criar diversos 

objetos como canecas de vinho, de cerveja, tapetes, objetos fantásticos como mesas 

flutuantes ou muros de água, cabanas de pedra, castelos, etc. (CABRAL FILHO; 

COELHO, 2011, p. 61). Todos esses objetos eram comercializáveis e de todos os lugares 

desse universo chegavam pessoas interessadas em comprar os produtos de Pighed. Todos 

esses produtos eram pagos com a moeda desse ambiente, chamado de Linden Dollars. O 

interessante era que essa moeda podia ser conversível em dinheiro real, a empresa 

detentora do game enviava para Meadows o dinheiro referente aos produtos vendidos 

(idem). 

Rapidamente as marcas começaram a observar todo o potencial econômico no game 

e disponibilizar seus produtos além de fazer publicidade dos mesmos. Coca-Cola, Adidas, 

                                                           
10 Aqui não entro nas diferenças entre games e simuladores ou discussões surgidas dessa dicotomia por 

entender que não é o escopo dessa dissertação.  
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Toyota, Vodafone, entre diversas outras marcas, começaram a participar de comunidades 

e “(…) colaborar em ações de lazer e/ou atividades econômicas, formando então uma 

comunidade de novos consumidores (PARMENTIER; ROLLAND 2009 apud LEITE; et. 

al., 2015, p. 100). 

Meadows afirma que como passava grande parte de tempo dentro do game “(…) 

passou a querer usar seu dinheiro não para comprar produtos no mundo offline, e sim no 

mundo sintético (MEADOWS, 2008 apud CABRAL FILHO; COELHO, 2011, p.62). O 

dinheiro ganho no jogo, quando revertido para a moeda real, dava poucos lucros e, com 

isso, era mais interessante o jogador gastar online. A disponibilidade de recursos era uma 

das motivações de compra dos jogadores assim como a melhoria na aparência do avatar, 

preço mais barato em relação ao mundo real, expressão da individualidade (LEITE; et. 

al., 2015, p. 109). Além disso, havia uma busca por status, pois como apontam Adilson 

Cabral Filho e Fábio Coelho (2011, p.62) “quando um tênis da Nike tem um valor mais 

caro, o que está sendo cobrado é o direito de utilizar o logotipo da Nike, associar-se com 

a qualidade e a popularidade do símbolo”.  

Os games mais populares da atualidade mudaram a jogabilidade e a relação com as 

marcas. De forma semelhante, o comércio de bens virtuais dentro desses “novos jogos” 

também se alterou. Isso me leva a crer que algumas dessas motivações de compra também 

mudaram. Alguns autores fizeram pesquisas mais recentes que buscam entender essas 

principais motivações, considerando o contexto atual em relação aos bens virtuais em 

games. 

Juho Hamari; et. al.(2017), por exemplo, identificou em suas pesquisas quatro 

grandes grupos de categorias principais que motivam consumidores a investirem nos bens 

virtuais. Os autores chamam o primeiro fator de “não obstrução do jogar” que se refere 

aos investimentos relacionados para que as pessoas estejam aptas a continuar jogando 

determinado game. Dessa maneira, entrevistados que falavam sobre evitar a repetição, 

necessidade de alcançar a conclusão, continuar o jogo e proteger o que foi feito entram 

nessa categoria. Isso acontece porque, como já pontuado anteriormente, alguns jogos 

necessitam de um pagamento com dinheiro real para continuarem sendo jogados. Uma 

outra categoria apresentada por Hamari recebe a denominação de “interação social”, que 

se refere às motivações relacionadas a autorrepresentação social e interação entre 

jogadores. A quarta categoria é chamada de racionalidade econômica, pois se liga às 

motivações de preço. Os entrevistados que defenderam preço razoável, ofertas especiais, 

apoiar um bom jogo e investir no passatempo entram nesse ponto. 
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A autora brasileira e pesquisadora na área de bens virtuais, Rebeca Recuero Rebs, 

dedicou-se a entender os significados da aquisição de bens virtuais por usuários de social 

games. Esses jogos digitais são conhecidos por serem casuais e ligados aos sites de redes 

sociais. Além disso, se diferenciam de outros games por utilizarem informações dos 

jogadores a partir de um sistema que é acionado pelo usuário no momento em que ele 

aceita os termos de compromisso do jogo (REBS, 2012, p. 206). Nas entrevistas feitas 

pela pesquisadora, a autora identifica quatro grandes categorias que se relacionam aos 

bens virtuais comercializados em social games.  

A primeira categoria definida pela autora são os bens virtuais de diferenciação 

social. Eles estão “ligados diretamente à constituição da identidade do sujeito na rede. 

Nesta categoria inclui-se os itens voltados para a originalidade e para a personalização do 

sujeito no SG” (REBS, 2012, p.218). A segunda categoria são bens virtuais de reputação 

social, que se relacionam aos desejos e valores de um grupo social. Eles são “capazes de 

conferir valores simbólicos como poder e status ao seu proprietário devido à alta estima 

e significação que adquirem por certos coletivos”. (REBS, 2012, p.219). Em outras 

palavras, são as compras feitas pelos jogadores de social games que buscam algum tipo 

de inserção dentro do grupo em função da aquisição de um bem virtual raro, que “todos” 

desejam, porém poucos conseguem consumir. Na terceira categoria a autora coloca os 

bens virtuais de satisfação pessoal. “Este tipo de bem virtual foca vontades específicas, 

coisas que determinado ator social gostaria de ter e, assim, converge suas forças para 

adquirir tal bem” (REBS, 2012, p. 2019). A ideia não é se diferenciar, é uma maneira de 

realizar o desejo de acordo com sua construção identitária, determinando certos gostos e 

comportamentos. Os bens virtuais consumidos, com isso, dão pistas dos gostos, da 

personalidade e dos desejos desses participantes, como aponta Rebs. No último item, 

Rebs (idem) chama de bens virtuais funcionais aqueles itens que “(…) estão ligados à 

função que o objeto possui dentro do jogo. Normalmente, este tipo de bem virtual tem 

valoração momentânea (…)”. Eles servem para realizar determinada função que o jogo 

impõe, como passar de fase, permitir que o jogador adquira um outro bem virtual. 

Segundo a autora, podem ser compreendidos em função do nosso sistema capitalista, 

ligado a compra de bens para superação de barreiras. 

Tendo como base os autores citados acima que explicam a motivação segundo suas 

pesquisas e os autores analisados nos itens anteriores do presente capítulo, busquei 

categorizar as principais motivações para a compra de skins. Importante dizer que essas 

classificações não são definitivas ou estanques. Considerando o atual cenário dos games 
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e a diversidade dos bens de consumo virtual, as categorias, muita das vezes se misturam. 

Além disso, podem surgir em diferentes contextos, entre diferentes tipos de jogadores ou 

em diferentes espaços geográficos, novas categorias. 

Quero destacar que nas categorias abaixo propostas por mim, trago rodadas de 

entrevistas que realizei durante o mestrado com jogadores de League of Legends. Como 

apontei na introdução, essas entrevistas foram realizadas em um estágio inicial de minha 

pesquisa, em que ainda não havia optado por dar enfoque à questão do consumo de bens 

virtuais por mulheres, nem escolhido um recorte que incluia somente o game League of 

Legends. No entanto, as entrevistas serviram para me guiar durante a pesquisa, apontando 

categorias que me foram úteis para explorar as questões que norteiam meu estudo. Essa 

etapa empírica, realizada entre 27/03/2018 e 30/03/2018, misturou 4 entrevistas com 

homens e com 1 mulher. Afirmo que usei o nome de um personagem do jogo para 

identifica-los e, ao mesmo tempo, manter o anonimato. Através dessas entrevistas, foi 

possível estabelecer as seguintes categorias:  

a) Busca pela distinção: São aqueles jogadores que afirmam a necessidade de se 

diferenciar através, geralmente, da raridade, do preço ou do status que a skin possui em 

relação ao grupo. Isso pode ser observado na fala de um entrevistado (homem) na terceira 

etapa de pesquisa empírica com jogadores e jogadoras de LoL. 

No grupo tem, normalmente, pessoas que olham o jogador com aquela 

skin e se supõe que ele joga bem. Tem uma skin do Jayce [personagem 

do jogo] que quando você vê o cara com uma certa skin, tu vê que o 

cara joga. Isso é tipo 99% das vezes, você olha pro cara, tá com a skin 

ele sabe jogar. A gente não sabe o porquê, mas sempre rolou essa 

zuação, porque na maioria das vezes que o cara tá com a skin do Jayce 

a gente perde. Então, achamos que o cara vai jogar melhor com aquela 

skin. Não é exatamente sorte, mas tu vê que o cara está com aquela skin, 

você supõe que o cara deve saber jogar com ela, com certeza. Porque 

não é uma skin barata. (KATARINA. Entrevista VII. [abr. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 

1 arquivo .mp3 (16 min e 34 segs). A entrevista na íntegra encontra-

se transcrita no Anexo VII desta dissertação). 
  

b) Busca pela autorrepresentação identitária: São os consumidores que defendem a 

compra como extensão do eu. A compra acaba então se tornando uma maneira de 

identificação ainda maior com o game e se autorrepresentar através do consumo de skin 

ao grupo. Na primeira rodada de pesquisa qualitativa visando o atual momento da 

pesquisa, observei na fala de um entrevistado (homem) que afirmou gostar da marca 

Heineken: 
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Acho que toda pessoa que compra, que consome a skin ela quer, 

literalmente, se caracterizar de uma maneira diferente com aquele 

personagem. Porque geralmente as skins são temáticas, e elas tendem a 

alguma coisa que você gosta. Tem algumas skin que são mais voltadas 

para jogos, algumas skins que mudam as características do seu 

personagem, tornam ele aquático. Então existem pessoas que tendem 

pra algum lado nesse âmbito. (VEIGAR. Entrevista XI. [abr. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 

arquivo .mp3 (22min 46segs). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo XI desta dissertação) 

 

c) Busca pela inserção em um grupo: São os participantes que consomem as skins 

com o objetivo de aumentar o vínculo com o grupo. Buscam o elogio, a afirmação para 

que possam se sentir partes integrantes desse grupo. O consumo de skins, nesse caso, além 

de se inserir como um exemplo de subcultura, entra na noção de socialidade proposta por 

Maffesoli e mencionada no item anterior. Observo essa motivação na seguinte fala de um 

dos entrevistados que joga League of Legends: 

Eu gostava mais pelo que o evento proporcionava. Cada skin pertence 

a um evento diferente. Tem skin que é pra você completar com outros 

personagens. Teve uma vez que eu comprei uma skin por causa da 

minha irmã, pra “combar” com ela. Tem algumas skins que interagem 

com outras, é legal de falar isso. Por exemplo, tem algumas skins que 

interagem com outros personagens. Eu gostava, também, que a skin 

proporcionava coisas diferentes, a forma de voltar pra base. Por 

exemplo o Garen [personagem do jogo], ele tem coisa que a espada 

muda, a Ultimate [golpe especial do jogo] muda, muda a corrida dele, 

muda a batida, as falas mudam bastante. Tem muitas falas diferentes. 

(KINDRED. Entrevista VIII. [abr. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel 

Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (31min 16segs). 

A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no AnexoVIII desta 

dissertação) 

 

 

As motivações de consumo das skins precisam ser cuidadosamente observadas de 

acordo com o grupo e game observados. Além disso, como as entrevistas foram realizadas 

com homens e mulheres, caberá ainda um olhar mais atento sobre questões que estejam 

mais associadas ao consumo, especificamente, entre mulheres. Além disso, o modelo de 

consumo de skins varia entre jogadores de Counter-Strike e entre jogadores de League of 

Legends (observei, entre jogadores do LoL, uma motivação maior pela vontade de se 

sentir representado, um consumo pautado na busca pela identificação e pela identidade). 

Entretanto, algo se mostra presente nas observações das pesquisas incialmente realizadas, 

os games possuem forte vínculo afetivo e é essa socialidade dentro dos games que 

acredito ser a principal motivação de compra entre jogadoras. 
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Nos próximos itens do capítulo apresento cada uma dessas formas de consumo de 

maneira mais detalhada e específica. Começo com o consumo como forma de criar 

distinção, posteriormente falo sobre o consumo como ferramenta de representação 

identitária e, por fim, trago o consumo como forma de inserção social. 

 

1.2 O Consumo como forma de distinção 
 

Os bens, tanto materiais como culturais, estão intrinsicamente ligados à simbologia 

e ao poder. Pierre Bourdieu (1989, p.7) afirma que o poder simbólico é invisível e pode 

ser exercido graças à cumplicidade dos sujeitos que sofrem (esse poder) como por aqueles 

que exercem (esse poder). A língua, por exemplo, é uma forma de poder simbólico, pois 

“cumpre a sua função política de instrumento de imposição ou de legitimação da 

dominação” (BOURDIEU, 1989, p.11). Em outras palavras, a língua quando expressa na 

forma culta é passível de ser usada como capital de violência simbólica contra um grupo 

que não possui o conhecimento dessa norma culta. Serve, então, como instrumento 

demonstrativo de superioridade, aparecendo como ferramenta de “domesticação dos 

dominados”.  

Aqui cabe falar sobre alguns conceitos que Pierre Bourdieu elaborou ao longo da 

sua vida de pesquisador. O primeiro que destaco é Campo social. Para Bourdieu é um 

espaço de posições, onde agentes sociais se esforçam para conseguir os troféus e a 

dominação do campo. Em outras palavras esse espaço não é um lugar físico, mas abstrato. 

Ele pode ser diversas áreas do cotidiano como campo político, campo acadêmico, campo 

militar, campo religioso, etc. Para entender como os seres humanos se comportam e a 

estrutura desse comportamento, Bourdieu se dedica a entender posições de poder entre os 

agentes sociais presentes nesse campo. Por exemplo, esse espaço abstrato é composto por 

agentes sociais que conservam distâncias sociais entre si. Um chefe de uma grande 

empresa que vai para um happy hour com a “moça do café”, apesar de estarem 

fisicamente próximos entre si, conservam uma distância social “abstrata”, simbólica. Essa 

posição de chefe e funcionário é o que Bourdieu chama de posições relacionais dentro de 

um campo. Essas posições são chamadas de relacionais, pois “interagem” entre si. Ou 

seja, não existiria chefe sem funcionário, norte sem sul, rico sem pobre, burguês sem 

proletário, etc. 

Cabe aqui, também, falar de outro conceito de Bourdieu: a estruturação do campo. 

Todo campo é estruturado, ou seja, ele tem um eixo que ajuda na posição dos agentes. 
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Por exemplo dentro do campo político há um eixo estruturante direita e esquerda, que 

aproxima e afasta os agentes. O Geraldo Alckmin do partido de direita PSDB está mais 

próximo do João Amoêdo um dos fundadores do Partido Novo (também de direita) do 

que de Guilherme Boulos do PSOL (partido de esquerda). Apesar do campo ser espaço 

de conflito é, também espaço de concordância. Em outras palavras, pode haver (destaco 

pode) momentos em que esses partidos se unam em prol de um “bem comum”. Para dar 

um exemplo real, quando Marcelo Freixo do PSOL (esquerda) e Luis Paulo do PSDB 

(direita) se “uniram” no cenário político do Rio de Janeiro para escreverem o texto da 

adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal do governo federal 10F

11, eles fizeram 

uma concordância tácita para o funcionamento do campo. 

Então, por exemplo, quando Thorstein Veblen (1983) afirma que no período de 

“selvageria” (primitivo da vida humana) a sociedade era igualitária, significa dizer que 

não havia posições relacionais, não havia diferenças. “(...) Entre os grupos selvagens, a 

diferenciação de tarefas é ainda menos definida; o caráter odioso das diferenças entre 

classes e entre tarefas é menos consistente e menos rigoroso” (VEBLEN, 1983, p.7). Com 

o passar do tempo, entretanto, surge uma classe ociosa que se sustenta na propriedade. 

Segundo o autor, na passagem de uma sociedade pacífica para uma “guerreira”, as 

obrigações de trabalho mudam e com ela, surge uma classe ociosa. “Estabelecida a 

discriminação, as funções dignas são aquelas em que intervém um elemento de proeza ou 

façanha; as funções indignas são as diárias e rotineiras em que nenhum elemento 

espetacular existe” (VEBLEN, 1983, p.8). Logo, a partir desse ponto começam as 

diferenças entre os agentes do campo, dominações, legitimações, naturalizações, troféus, 

etc. 

Através das tarefas consideradas dignas, Veblen (1983) levanta que esta é a 

primeira forma de estabelecer propriedade, uma forma de estruturar o campo domiciliar 

e, consequentemente, criar dominante e dominado. Há divisão de trabalho entre homem 

e mulher. A caça, praticada pelos homens, é a atividade da proeza, é a definição de 

dignidade. A mulher que fica na subsistência da tribo – cuidando das crianças e colheita 

de alimento – realiza tarefas consideradas “não nobres”; acaba sendo vista como inferior. 

Isso cresce ainda mais se pensarmos na guerra e na captura de mulheres dos rivais, estas 

vistas como troféus, ajudando a sustentar uma estrutura familiar tendo o homem como 

chefe e a mulher como propriedade (VEBLEN, 1983, p.15). Nessa mudança dentro da 

                                                           
11 Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/alerj-aprova-adesao-do-estado-ao-plano-de-

recuperacao-fiscal-mas-mantem-direitos-de-servidores.ghtml Acesso em: 16 de outubro de 2018 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/alerj-aprova-adesao-do-estado-ao-plano-de-recuperacao-fiscal-mas-mantem-direitos-de-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/alerj-aprova-adesao-do-estado-ao-plano-de-recuperacao-fiscal-mas-mantem-direitos-de-servidores.ghtml
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sociedade (quando começa a existir a propriedade), há o surgimento de um campo 

relacional, uma estrutura do campo e uma outra posição relacional (homem e mulher). 

Com a mudança da fase de capturar a presa e mulheres dos inimigos passada à fase 

de organização industrial, acumular bens se torna o signo de prepotência e sucesso. 

Aproveito para trazer um novo conceito de Bourdieu: os troféus em disputa de 

determinado campo. Em todo campo existem troféus, premiações percebidas pelos 

agentes sociais que estão inseridos em determinado campo. Por exemplo, somente quem 

está inserido no campo dos videogames conseguirá perceber o valor do troféu de uma 

equipe campeã do campeonato brasileiro de League of Legends (CBOL).  

Em outras palavras, o troféu acaba sendo uma forma de apresentação social de 

status e dominância, pelo menos para quem está inserido naquele campo. A busca pelo 

troféu acaba ganhando mais força quando surge o consumo como forma de criar distinção. 

Isso não quer dizer que não se obtenha estima por meio de outros sinais de proeza mais 

diretos, nem que o sucesso na agressão predatória ou na façanha guerreira cesse de ter 

aprovação e admiração da multidão (VEBLEN, 1983, p.17). 

A identificação de status é utilizada pela nobreza, por povos e comunidades em 

diversos períodos da história e de diferentes formas. Isso porque os objetos acumulam, 

em variadas sociedades, significação simbólica que é explorada com fins sociais, como 

aponta Grant McCracken (2015, p.49). Já no século XVI, período elisabetano, a honra era 

a responsável pelo status: “A honra era a mais preciosa das posses de uma família, a base 

de sua posição social e o ‘estandarte de ouro’ do qual dependia o grupo familiar a fim de 

negociar suas transações sociais” (MCCRACKEN, 2015, p.56). Era necessário, 

entretanto, cinco gerações para uma família acumular honra e se aspirar como nobre, 

fazendo com que a honra garantisse um meio de proteção contra falsas representações de 

status. Como honra não é algo comercializado, mas precisa ser identificado, a sociedade 

da época usou a pátina 11F

12 em móveis como um ícone dessa honra e boa-estirpe familiar. 

Em outras palavras, como a pátina para aparecer em móveis precisa de longo período de 

tempo, ela se tornou um troféu para uma família que deseja mostrar sua honra e, 

consequentemente, garantidora de status. 

No século XVIII surge na Inglaterra uma explosão de consumo. A aquisição de 

novos bens, ou seja, a novidade na comercialização de produtos, passa a ser a garantidora 

de status. A pátina é destituída como ícone de nobreza, passando a moda a ser essa 

                                                           
12 Oxidação em metais, madeiras, etc, que desgastam a superfície do material através da ação do tempo. É 

comum, atualmente, esse efeito ser reproduzido através de compostos químicos 
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portadora. Consequentemente, com esse surgimento da moda como sinônimo de nobreza, 

surge um comportamento imitativo de consumidores de baixa posição, “falsificando” 

uma porta de entrada para uma classe mais elevada. Como McCracken (2015, p. 59) 

defende, as novas modas que antes eram adotadas por capricho passam a ser adotadas por 

necessidade e, sem a pátina para defender essa nobreza de imitadores, a nova estratégia 

passa ser a invenção de novas modas. Quem conseguir acompanhar e apresentar a moda 

ditada por um grupo diminuto e com poder, se torna a representação de superioridade.  

Aqui é interessante que eu traga o conceito de dominante e dominado. Para 

Bourdieu o dominante é aquele que está no topo hierárquico de um campo ou então aquele 

que estabelece a fronteira entre as posições relacionais. Para usar um exemplo do próprio 

autor, o campo da arte tem uma estrutura que divide uma posição relacional entre arte 

comercial e arte “não comercial”. Essa fronteira é sustentada pelo dominante que, a todo 

momento, define o que deve ser considerado arte e o que não deve ser considerado arte. 

Dessa maneira, através de Bourdieu (2017) afirmo que o dominante é, por natureza, um 

conservador. Utiliza de estratégias defensivas, querem conservar a posição ocupada, 

perpetuar o status quo, manter os princípios que servem de fundamento à dominação 

(BOURDIEU, 2018, p.32). Ao contrário do dominante, o dominado precisa lutar para 

fazer que sua arte seja reconhecida. Para isso utiliza estratégias que visam quebrar com o 

instituído, como utilizando o termo vanguarda: surgem pinturas de vanguarda, peças 

teatrais de vanguarda, música de vanguarda, etc. Por se tratar de dominado, este ainda 

não conseguiu os troféus do campo e para disputá-los, utiliza de estratégias para a luta. 

Assim, posso afirmar que o dominado é um subversivo. 

A dominação, em alguns casos, não é percebida, tampouco questionada. Por que 

isso acontece? Porque o dominante naturaliza a dominação. É o que Bourdieu chama de 

habitus, outro conceito importante dentro do campo social. Para Bourdieu (2017, p.162) 

habitus é um sistema de classificação construído socialmente no qual as ações de um 

indivíduo são reproduzidas por ele através do que a sociedade introjeta como sendo 

comportamento referente ao agente social do campo. Em outras palavras, habitus é o que 

faz alguém agir sem precisar pensar em como agir, nele está introjetado comportamentos 

que o fazem agir de acordo com a sua posição no campo. Por exemplo, um professor que 

está inserido no campo acadêmico age de acordo com hábitos comuns da academia. Um 

espaço onde o professor se encontra, espaço onde o professor se relaciona, um espaço 
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onde a sociedade age definindo um comportamento de ser professor 12F

13. A elite utiliza do 

habitus para não ser questionada na relação de poder, ela cria costumes em que a 

sociedade não necessita questionar a posição. Quanto menos necessário for justificar a 

posição do agente naquele campo, mais forte é a dominação nas relações. Para isso ele 

utiliza a legitimidade pra ser dominante, ele se mostra como autorizado para exercer 

aquela posição. 

Como que essa classe dominante faz isso? Através de situações de fato e situações 

de direito. Uma situação de fato é algo concreto, por exemplo, uma família que tem como 

renda mensal R$ 200.000,00 e manda os filhos estudarem na Thomas Jefferson High 

School for Science and Technology durante o ensino médio, depois os filhos vão estudar 

na The London School of Economics and Political Science e qualquer outra 

“oportunidade” concreta que a família possa proporcionar. Quando os filhos voltam ao 

Brasil, essa família não pode simplesmente falar que o filho deve ocupar um cargo de 

dominante pelo fato de terem estudado fora ou pelo fato de ter sido feito um alto 

investimento financeiro nessas carreiras. Para que uma posição de chefia possa ser 

atribuída a esses filhos, é criada uma situação de direito, como um concurso para o 

Itamaraty. O filho que estudou nas melhores escolas do mundo irá concorrer com outra 

pessoa que estudou em um colégio menos prestigiado.13F

14    

Da mesma maneira acontece dentro do consumo como formas de criarem signos de 

dominação. As ações simbólicas acabam significando além delas mesmas ao expressar a 

posição social segundo uma lógica distintiva (BOURDIEU, 2007, p. 17). Portanto os bens 

econômicos se transformam em signos e determinam uma distinção entre grupos. Tanto 

que um estilo deve mudar quando já foi divulgado, “pois não pode universalizar-se sem 

que perca a significação, o ‘valor’” (BOURDIEU, 2007, p. 19). Em outras palavras, 

quando um bem, uma ação ou uma vestimenta acabam sendo utilizados por um grande 

grupo de pessoas, perde o caráter distintivo. Da mesma forma acontecem com as skins, 

as mais raras e as mais caras são as mais prestigiadas dentro do LoL. Dentro das minhas 

observações com inspirações netnográficas e do diário que mantive ao longo do mestrado 

                                                           
13 Exemplo do Clóvis de Barros Filho. Disponível em: 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_2_-_dominantes_e_dom Acesso em 16 de outubro de 

2018 
14 Antes de tudo não quero desmerecer colégios menos prestigiados ou menos famosos, mas estes colégios 

correm atrás nas disputas com outros colégios de fora do país. Além disso, não entro nas exceções de 

pessoas que estudaram em colégios pouco conhecidos, mas conseguem passar nos maiores concursos, 

ganham os melhores salários ou ascendem sua posição social. Como disse, esses poucos casos são exceções. 

Exemplo inspirado da aula de Clóvis de Barros Filho. Disponível em: 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_3_-_legitimidade Acesso em: 16 de outubro de 2018 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_2_-_dominantes_e_dom
https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_3_-_legitimidade
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comecei a entender algumas situações que jogadores me falaram, como: “Nunca jogou 

com o personagem, mas quer ter a skin” (NAMI. Entrevista X. [abr. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (16min 

29 segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo X desta dissertação) ou 

“Eu compro skin porque acho divertida” (idem). Realmente, ter skin é algo muito 

divertido, principalmente quando tem alguém para mostra-la. 

Com os bens materiais é possível observar características intrínsecas e extrínsecas 

dos produtos (MELO; BRITO, 1999). Um objeto físico possui características internas a 

ele, como por exemplo a funcionalidade. Também possui uma característica externa a ele, 

que poderia ser o status que o objeto possui. Peter e Olson (1999) afirmam que 

normalmente os atributos simbólicos (os atributos extrínsecos) é que influenciarão na 

decisão do consumidor. Dessa forma se uma pessoa com condições financeiras estiver na 

dúvida entre uma bolsa Louis Vuitton e outra desconhecida, mas com função e forma 

semelhantes à primeira, ela optará pela bolsa Louis Vuitton. Já que essa marca ajuda a 

criar um simbolismo referente à qualidade e à superioridade. 

O marketing cria e mantém conceitos para passar um ideal de superioridade através 

do uso de uma marca. Como afirma Dana Thomas (2008, p. 248) “os logotipos marcam 

as pessoas: ao usar ou levar um artigo adornado com um logotipo, a pessoa se declara 

membro de uma tribo (…) Os logotipos das marcas de luxo denotam riqueza, status e 

bom gosto”. Suzane Strehlau também destaca o luxo ligado ao posicionamento das 

marcas: “A marca serve como um suporte para o sistema de referências utilizado no 

consumo de luxo, baseada na representação de uma distinção social que implica em 

conhecimento das regras de consumo e dos aspectos mutantes da sua reprodução (2008, 

p.42). 

O exemplo de produtos de luxo é interessante e de fácil visualização quanto à busca 

pela distinção e status. Segundo Sudjic (2010, p. 91), o luxo, atualmente, é traduzido pelo 

consumo acelerado, contrariando uma ideia mais tradicional, no qual a escassez era 

responsável por transformar as coisas mais simples em objetos luxuosos. Por exemplo, 

quando não se tem ceia de natal com os alimentos característicos da data em contraste 

com uma ceia cheia dessas comidas, a segunda se torna luxuosa perante a primeira. Na 

falta da escassez, já que vivemos um período que tudo (ou quase tudo) está passível de 

ser comprado, o consumo de luxo adquiriu mais do que contornos de necessidade, 

inserindo-se como sinal de ostentação e privilégio. As classes mais abastadas reconhecem 

nesses artigos, signos para a distinção.  
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O senhor não somente à sua subsistência e eficiência física, como o seu 

consumo se especializa quanto à qualidade dos bens consumidos (…) 

Por ser o consumo de bens de maior excelência prova da riqueza, ele se 

torna honorífico; reciprocamente, a incapacidade de consumir na 

devida quantidade se torna uma marca de inferioridade e demérito. 

(VEBLEN, 1983, p. 37).     

 

É o que pode acontecer com o comércio de skin dentro do LoL. Como afirmei 

anteriormente, comecei a jogar o game para fazer observações sobre esse comércio 

interno. Por esse motivo, afirmo que quanto mais skins o jogador possui, mais ele deseja 

mostrar. Ele apresenta aos outros jogadores ar de seriedade com o jogo e se distinguir em 

relação a quem não possui muitas skins. Isso aconteceu, em partes, quando eu consumi a 

primeira skin e observei, também, através do mensário netnográfico que apresento na 

íntegra no anexo XXVIII e algumas partes no último capítulo. 

Como aponta Renato Nunes Bittencourt (2013, p. 25) “A afirmação do luxo se 

constitui como uma forma de ostentação de poder em diversas instâncias da organização 

civilizacional: na exaltação da glória política, na expressão religiosa, no erguimento de 

monumentos, prédios, estátuas”. O autor ainda chama a atenção que até na morte, há 

formas de criar distinção através do consumo de luxo. “Ataúdes de madeira nobre, 

mausoléus suntuosos, circunstância comprobatória da ideia de que a morte não iguala 

todos os seres humanos, a despeito do apregoado pelo senso comum” (2013, p.26).  

A própria igreja católica durante o período medieval tinha no luxo, no requinte, nos 

objetos de ouro, nas vestimentas do clero e até na construção da igreja elementos para 

demonstração de superioridade em relação aos fiéis (ainda conserva nos dias de hoje, 

porém em menor escala). Como afirma Bittencourt: “E o fausto da nobreza das grandes 

monarquias católicas, cuja exuberância manifestada em suas vestes e monumentos servia 

de instrumento de submissão estética dos espectadores ao poder estabelecido” 

(BITTENCOURT, 2013, p. 30). 

O consumo de bens materiais não é o único responsável pela distinção, o consumo 

de bem simbólico entra nesse modelo. Servindo como “contra golpe de imitadores”, a 

“marca invisível” surge como portadora de status. Como aponta Bourdieu (2017) é nela 

que grupos sociais criam comportamentos (saber apreciar um vinho de “qualidade”, nível 

de conhecimento de “boa literatura” ou música, entre outros elementos) formando signos 

de distinção em relação a outros grupos. 

Assim como as librés, insígnias e outros exemplos que trouxe anteriormente, o 

gosto é, também, uma forma de legitimar essa hierarquia. Estes acabam não sendo 
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considerados dons na natureza. As preferências em literatura, pintura ou música estão 

ligados, primeiramente, ao nível de instrução e segundamente a origem social. “O gosto 

é o princípio de tudo o que se tem, pessoas e coisas, e de tudo o que se é para os outros, 

daquilo que serve de base para se classificar a si mesmo e pelo qual é classificado” 

(BOURDIEU, 2017, p. 56). 

Nas fotografias, por exemplo, Bourdieu (2017, p. 43) apresenta uma forma de criar 

distinção. Seja no momento em que indivíduos a utilizam para diferenciar seus usos 

(fotografia para usar na sala de estar, fotografia para reportagem, fotografias para garotos 

ou garotas, etc) seja na capacidade que a fotografia tem de desempenhar um julgamento 

na ordem do gosto, diferenciando o grupo que gosta de determinada imagem. Por exemplo 

o pôr-do-sol, o mar ou paisagem são fotografias de admiração popular. 

Nos games, uma classe “superior” que dita os gostos legítimos não é tão observada 

quanto nos campos da arte, por exemplo. O consumo de determinados bens virtuais é 

responsável, entretanto, por criar um status e uma distinção. Ou seja, ao possuir uma skin 

que poucos possuem, surge uma maneira de sair de um grupo de jogadores comuns. Na 

segunda rodada de entrevista com jogadores de Counter-Strike, como mencionei na 

introdução, um dos entrevistados disse a seguinte frase: 

“Me sinto melhor que outro jogador. Você se sente diferente. Tanto que 

tem pessoas que falam que algumas skins dão skill [habilidade], mesmo 

sendo lenda, brincadeira. Ego humano, eu posso ter essa skin e algumas 

pessoas não podem! Isso faz me sentir melhor” (AK JAGUAR. 

Entrevista II. [set. 2017]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. 

Rio de Janeiro, 2017. 1 arquivo .mp3 (13min e 40 segs). A entrevista 

na íntegra encontra-se transcrita no Anexo II desta dissertação). 

 

Não considero o consumo, entretanto, como somente a busca por status ou 

legitimação de uma classe dominante, ele é, também, uma busca por identidade. 

 

1.3 O consumo como autorrepresentação identitária 

 

Buscar elementos materiais que apresentem quem se é ou realizar determinadas 

atitudes para desempenhar um papel são formas de um indivíduo se autorrepresentar 

identitariamente. Antes dos ambientes virtuais ou do fenômeno web, essa busca pela 

identidade é tema de estudo de diversos autores. Erving Goffman, por exemplo, foi um 

dos que se dedicaram a compreender o fenômeno. 

Segundo o autor, a apresentação se refere “(…) a toda atividade de um indivíduo 

que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 
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particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (1985, p.29). Dessa 

maneira, por exemplo, um chefe de uma empresa poderá buscar elementos materiais 

(como carro do ano ou terno de alfaiataria), imateriais (representações dramáticas) e um 

cenário (sala particular ou antessala para uma secretária), que servirão para se apresentar 

como chefe. 

O que desejo mostrar no exemplo exposto é um conceito que Goffman (1985) 

explica e nomeia por fachadas. Estas são equipamentos expressivos empregados pelo 

indivíduo durante sua representação. Através destas os atores apresentam suas 

identidades individuais, mas mantém as apresentações coletivas. Ao assumir um papel, o 

indivíduo observará que uma fachada, muito provavelmente, já fora criada para a função. 

Ao ser acolhida, esse ator social afirma seu desejo de exercer a tarefa e manter a 

identidade da função (GOFFMAN, 1985, p. 34). Por exemplo, um médico ao usar um 

jaleco branco afirma o desejo pessoal de ter escolhido a profissão e mantém a “identidade 

da medicina”. Além disso, o jaleco branco representa uma distinção em relação aos outros 

funcionários do hospital e expressa subjetividades individuais do ator. 

Apresentar dramaticamente um personagem é função do ator. Afora os palcos, os 

humanos em convívio social representam, cotidianamente, atores, utilizando o 

estratagema para desempenhar funções. Para transmitir determinada sensação a um grupo 

ou a um indivíduo durante uma interação, é necessário usar a representação dramática 

(GOFFMAN, 1985, p.37). Voltando ao exemplo do chefe, pode ser um jeito de transmitir 

confiança aos funcionários um andar ereto, decisões seguras (que não demonstrem 

possíveis dúvidas da sua escolha) ou olhar altivo. Além de manter uma coletividade, as 

fachadas e as representações dramáticas expressam quem o ator é. Em outras palavras, 

um chefe não usa somente um terno qualquer, busca algum signo para o ligar 

identitariamente ao objeto, como a cor ou marca. Esses elementos fazem parte do que 

Goffman (1985, p.29-31) chama de fachada pessoal. 

Manuel Castells (1999, p.23) diferencia os papéis (as funções exercidas pelos atores 

sociais – como ser médico e ser chefe) de identidade. Para ele, “os papéis são definidos 

por normas estruturadas pelas instituições e organizadores da sociedade”. Com isso esse 

ator social pode ser trabalhador, militante, jogador de basquete, filho, pai e fumante ao 

mesmo tempo. Já identidade são “fontes de significado para os próprios atores, por eles 

originadas, e construídas por meio de um processo de individuação” (idem). As 

identidades, entretanto, podem ser construídas com base nas instituições dominantes (e 

nas funções exercidas), como afirma o próprio Castells (1999). Para isso ocorrer é 
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necessário que os atores sociais internalizem e criem seus significados. Ainda que 

Castells (1999) aponte uma diferença e importância maior entre a formação da identidade 

e desenvolvimento dos papéis, ambas (função x identidade) se relacionam, como mostrei 

anteriormente nos exemplos do chefe da empresa. 

Dentro do conceito de identidade proposto por Castells (1999, p.24) há 

diferenciação entre três tipos de identidade, sendo: 1) a identidade legitimadora, que é 

introduzida por instituições de dominação para expandir e racionalizar sua dominação; 2) 

a identidade de resistência, na qual os atores sociais se encontram em posição e condição 

desvalorizada e/ou estigmatizada pela dominação e criam formas para resistir e 

sobreviver; 3) a identidade de projeto, na qual os atores sociais constroem uma nova 

identidade capaz de redefinir a sua posição na sociedade e alterar toda a estrutura social. 

 Seguindo nessas divisões, Castells (1999) define a identidade legitimadora como 

aquela responsável pela origem de uma sociedade civil. Ela representa então um conjunto 

de organizações, atores sociais estruturados que reproduzem a identidade que racionaliza 

as fontes de dominação estrutural. Essa sociedade civil é formada por aparatos tais quais 

igreja, partidos, sindicatos, etc que aumentam a dinâmica do Estado e estão entranhados 

entre as pessoas.  

Em segundo lugar, Castells (1999, p.25) aponta a identidade destinada à resistência. 

De acordo com o autor, esta forma de identidade é a mais importante porque leva à 

formação de comunidades e cria formas de resistência coletiva diante de uma opressão. 

Como exemplo disso há o nacionalismo fundado na etnia, o fundamentalismo religioso e 

comunidades territoriais, que são construções de uma identidade defensiva das instituição 

e/ou ideologias dominantes. Novamente, voltando ao primeiro item do capítulo, o 

dominado é um subversivo, a ideia é criar formas de deixar de ser dominado, como através 

da organização em sindicato de trabalhador.  

A terceira forma de identidade apresentada por Castells (1999) é a identidade de 

projeto. Ela recebe esse nome porque a construção da identidade passa por um projeto de 

vida diferente, que busca uma expansão da sociedade. Por exemplo na sociedade pós-

patriarcal há “(…) liberação das mulheres, dos homens e das crianças por meio da 

realização da identidade das mulheres” (CASTELLS, 1999, p.26). Em outras palavras, as 

mulheres construíram através de materiais culturais uma identidade que redefiniu sua 

posição na sociedade. Antes sendo submissas, cumprindo funções “menos prestigiosas” 

ou impedidas de realizar tarefas que “só homens seriam capazes de realizar”, se libertam 

dessas amarras, lutam por posições de destaque e ganham voz. 
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Dentro do consumo feminino de skins, a identidade de resistência se relaciona com 

o objeto da dissertação. Isso porque o consumo compartilha uma identidade com 

significados próprios, possui um caráter de marginalização e resiste perante 

comportamentos estabelecidos pela sociedade. Entretanto, dentro do campo dos games, 

aquele que possui a skin está dentro do campo dominante. Além disso, a identidade de 

projeto é outra que possui vínculo com minha pesquisa. Isso porque o consumir skins por 

mulheres pode ser uma forma de lutar por inserção e combater um campo 

majoritariamente masculino.  

O fenômeno da internet serviu para o desenvolvimento de novas lógicas de 

relacionamento e de construções identitárias. Tendo como base os autores anteriormente 

citados nesse item, cotidianamente, observo desempenho diversos “eu”. É como se 

houvesse uma janela aberta para cada momento que realiza-se uma função, mas sempre 

mantendo a identidade. Com a era da internet o computador permite que diversas janelas 

sejam abertas ao mesmo tempo e o ator mude de identidade de acordo com a janela. Como 

Nancy Baym (2010, p.107) e Sherry Turkle (1996) exemplificam, uma pessoa pode estar 

em uma janela jogando um game como bruxo, em outra conversando com seu melhor 

amigo que mora em outra cidade, em uma terceira trabalhando, em outra se passando por 

homem ou mulher. “O self não está desempenhando papéis diferentes em diferentes 

configurações em diferentes momentos. A prática das janelas é a de um self descentrado 

que existe em muitos mundos, que desempenha vários papéis ao mesmo tempo” 14F

15 

(TURKLE apud BAYM, 2010, p.107). 

Com o intuito de se autorrepresentar dentro dos ambientes digitais, diferentes sites 

criam diversas ferramentas para isso. No jogo Fairside MUD jogadores de mais 

experiência podem adquirir genitália, diversos sites de relacionamento permitem que o 

usuário escolha entre diversos gêneros, em games as identidades podem ser criadas 

coletando-se roupas, armas, construindo casas e aumentando o nível de habilidade do 

personagem (BAYM, 2010, p. 108). Nancy Baym (2010, p.109) ainda afirma que outro 

importante sinal de identidade é o nome. Na internet o nome verdadeiro pode ser omitido 

e o apelido escolhido acaba sendo uma forma de se representar, fato comum dentro do 

games. O jogador, geralmente, escolhe um nome pautado naquilo que gosta e possui 

afinidade fora do ambiente do game. Em sites de redes sociais contemporâneos como o 

                                                           
15 Em tradução livre de: “The self is no longer simply playing different roles in diferente settings at different 

times. The life practice of windows is that of a decentered self that exists in many worlds, that plays many 

roles at the same time.” 



49 
 

Facebook e Instagram utilizar o nome verdadeiro e a escolha do sobrenome acaba sendo 

uma maneira de afirmar como a pessoa gostaria de ser chamada, ou seja, um jeito de criar 

identidade. 

Ainda dentro desses sites, a forma como se escreve, também, é uma maneira de se 

apresentar. “Nas mídias textuais, o uso de uma linguagem escrita é significantemente uma 

força poderosa no fazer e formação das impressões” (BAYM, 2010, p. 109). Isso porque 

essa é uma das nossas primeiras ferramentas de comunicação com o outro para dizer como 

estamos. As fotos que são postadas nas redes acabam sendo fatores fundamentais para 

descrever a personalidade, como afirma Nancy Baym (idem), “precisamos saber como 

fazer o espaço em branco de uma página na internet se tornar algo com significado”. 

O consumo além de uma maneira de criar distinção é um jeito de expressar uma 

identidade. Uma roupa, um tênis e até capas de celulares comunicam os estilos, os modos 

de vida e gostos. O filósofo francês Gilles Lipovetsky (2007) é um dos autores que 

defendem um modelo consumista pautado na busca para responder a pergunta: “quem 

sou eu?” Sem negar a vontade que o consumidor tem de se classificar ou de se diferenciar, 

para Lipovetsky, vivemos em um período em que “compram-se marcas onerosas não mais 

em razão de uma pressão social, mas em função dos momentos e das vontades, do prazer 

que delas se espera (…)” (LIPOVETSKY, 2007, p.49). Em outras palavras, esse 

consumidor busca nas marcas possibilidades de encontrar uma identidade, de se 

identificar com determinado grupo, de simbolizar um controle das condições de vida. “A 

compra de um produto de marca (…) visa também responder às novas incertezas 

provocadas pela multiplicação dos referenciais, bem como às novas expectativas de 

segurança estética ou sanitária” (idem).  

A busca por se identificar e se simbolizar é muito marcante quando penso sobre o 

período contemporâneo. Em seu livro “Os tempos Hipermodernos”, Gilles Lipovetsky 

(2004) diz que estamos numa fase traduzida pelo prefixo hiper. A hipermodernidade, 

como defende o filósofo, tem o hiperconsumo como uma característica, “um consumo 

que absorve parcelas cada vez maiores da vida social (...) e se dispõe segundo uma lógica 

emotiva e hedonista que faz com que cada um consuma antes de tudo para sentir prazer”. 

Esse exagero pode ser observado com os gigantes shoppings centers, hipermercados ou 

o crescente papel que o lazer ocupa nos orçamentos familiares. “A preponderância dos 

lazeres levou certos analistas a falar de um novo capitalismo centrado não mais na 

produção material, mas no divertimento e nas mercadorias culturais” (LIPOVETSKY, 

2007, p.62). 
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Livia Barbosa e Colin Campbell (2006) apontam que o consumo está ligado à 

mediação das relações sociais, garantindo status, construindo identidades e estabelecendo 

fronteiras entre grupos e pessoas. Se utiliza bens e serviços para “(...) reproduzir física e 

socialmente, nos auxiliam na descoberta ou na constituição de nossa subjetividade e 

identidade” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.22). Essa ideia de construção da 

identidade e subjetividade se relaciona perfeitamente com a busca pelo “eu” 

anteriormente transcrita de Gilles Lipovetsky. Essa busca identitária através do consumo 

não é observada somente na compra de produtos físicos. A customização de uma roupa, 

escutar determinado gênero musical, modos de alimentação ou fazer uma tatuagem são 

maneiras de consumir, de construir identidade, de se autodescobrir se autorrepresentar. A 

compra de skins representa um outro exemplo dessa dinâmica, como apresentarei na 

pesquisa empírica do capítulo 3. Afinal, como afirma Enne: 

Consumir não [é] só para satisfazer necessidades básicas e marcar 

posições sociais, mas para se construírem mesmo, via consumo, como 

sujeitos. Mais ainda, como identidades que se constroem pela posse dos 

bens, mas também pelos atributos corporais que o consumo permite 

criar, como representações permanentes de si por meio das roupas e 

acessórios que agregam a seus corpos, das marcas temporárias e 

permanentes que corporalmente irão carregar, permitindo a 

identificação em tribos [grifo nosso] (…) (ENNE, 2006, p.24) 

 

Os games por serem uma das atividades possíveis a serem executadas dentro do 

ambiente digital, também possuem características próprias que permitem os usuários a 

expressarem quem são. Além da escolha do apelido, anteriormente mencionado, uma 

maneira de se autorrepresentar identitariamente é através do consumo de skins. Ao 

consumir uma “roupa digital” dentro do League of Legends, jogadores optam por aquelas 

com elementos que possam expressar quem são. Na primeira rodada de pesquisa já 

visando o objeto e corpus dessa dissertação um entrevistado disse ao ser perguntado sobre 

comprar uma skin com uma marca que ele gosta: 

Sim. Com certeza (risos). Porque, imagina, tem um personagem que 

você acha o maior barato, gosta de jogar muito com ele, tem uma 

ligação com esse personagem. Tipo a Miss Fortune, aí lança uma skin 

que ela tá usando All Star. Eu ia falar: ‘Caraca!’. Você se vê refletido 

no personagem que você tá jogando, porque ele tá usando uma parada 

que você gosta muito. Por isso que eu compraria essa skin. Compraria 

com certeza, sem dúvida.”  (MISS FORTUNE. Entrevista IX. [abr. 

2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 

2018. 1 arquivo .mp3 (15 min e 09 segs). A entrevista na íntegra 

encontra-se transcrita no Anexo IX desta dissertação).  
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1.4 O Consumo como inserção social 

 

Antes de falar sobre a skin, quero trazer um exemplo para dissertação que é a 

tatuagem. Gosto desse exemplo porque mostra como a pessoa consegue criar identidade 

que a liga em determinado grupo. Em diversas partes do mundo, a tatuagem ganhou 

significados distintos. Por exemplo, na antiga Grécia a tatuagem através do ferro em brasa 

era a forma de identificar escravos fugidos ou estrangeiros acusados de sacrilégio (LE 

BRETON, 2004, p.31). Essa marca no corpo assumiu contornos negativos em outras 

partes, como na França no século XIV, no qual mendigos, profissionais condenados à 

prisão, eram marcados com a letra M, prática semelhante aos que os britânicos faziam em 

soldados desertores (idem: 34). Na cultura maori, entretanto, o significado dado à 

tatuagem é outro. Quando os homens chegavam na idade adulta recebiam as pinturas 

como marca dessa passagem, prática que continuava com o avanço da idade significando 

desde feitos importantes em batalhas até a representação e demonstração da árvore 

genealógica. Nesses breves exemplos observo que a tatuagem assumia alguns contornos 

como: de identificar quem é aquela pessoa (caso das tatuagens em desertores), status 

(caso da posição hierárquica na cultura Maori) e juntar essas pessoas em um grupo (todas 

as culturas mencionadas guardam isso em alguma escala). 

Como o significado dessa prática ganhou visão pejorativa em alguns lugares, 

demorou até que a cultura da tatuagem fosse incorporada no mainstream, ainda que não 

totalmente e ainda que tendo resistência em algumas partes (dentro de igrejas ou do 

militarismo, por exemplo). Primeiramente surge como ato de rebeldia, observada através 

do movimento hippie, que contribuiu para a renovação da tatuagem. Como afirma David 

Le Breton (2004, p.76), o movimento firmou na pele a reivindicação do prazer e a busca 

pela liberdade. O autor ainda afirma que o movimento punk adota a tatuagem e a 

mutilação como forma de protesto, zombam dos costumes sociais ligados ao vestuário e 

aparência física. 

Posteriormente, principalmente no início do século XXI, a tatuagem ganha um 

espaço antes diminuto na sociedade ocidental. Inclusive, pensando na 

contemporaneidade, “a percepção (…) da tatuagem como marca corporal definitiva e 

longeva vem sendo igualmente interpretada como contrapartida a efemeridade e à 

fugacidade do corpo, sujeito ao envelhecimento e à morte” (ALMEIDA, 2007, p. 140). A 
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tatuagem entra na cultura mainstream sendo extremamente valorizada pelos jovens 15F

16, 

sem perder seu caráter rebelde ou identitário:  

Fazer uma tatuagem ou colocar um piercing começa por configurar um 

acto de rebeldia perante as normatividades que (pre)tendem prescrever 

e estandardizar a imagem corporal do juvenil e, em última instância, 

perante as convenções que informam a sacralização de um corpo 

‘natural(izado)’ (FERREIRA, 2007, p. 298). 

 

A ideia de fazer uma tatuagem está relacionada não só à rebeldia ou à identidade. 

Ainda que a etimologia da palavra tatuagem se ligue a onomatopeia gerada pelo som de 

golpes e batidas da agulha na pele (tatau), observada por Thomas Cook e posteriormente 

apresentada com o nome de Tattoo (PERES, 2015). Dentro dos jogos, ainda que não seja 

igual à tatuagem, é possível fazer essa analogia, como por exemplo o caráter rebelde ou 

marginalizado que o consumo que ambas possuem dentro da sociedade (fazer tatuagem 

x comprar skins), busca para expressar a identidade e, também, a inserção em um grupo 

(que trarei nesse item). 

Diversos outros objetos e situações presentes no cotidiano, não somente a tatuagem, 

se inserem nessa ideia de aproximação com uma coletividade. Um exemplo disso é o 

ritual que, como afirma Michel Maffesoli (1998, p.25), “(…) não é propriamente 

teleológico, isto é, orientado para um fim, pelo contrário, ele é repetitivo e, por isso, dá 

segurança. Sua única função é reafirmar o sentimento que um dado grupo tem de si 

mesmo”. Dentro das primeiras sociedades humanas, eram comuns as práticas lúdicas e as 

brincadeiras, sem a função de “perda de tempo” ou “coisa de criança”. O ritual é o mais 

claro ao observar as manifestações culturais e identitárias que se relacionam com a 

ludicidade. 

De acordo com Johan Huizinga (2007, p. 17), “os participantes do ritual estão certos 

de que o ato concretiza e efetua uma certa beatificação, faz surgir uma ordem de coisas 

mais elevada do que aquela habitualmente vivida”. Em outras palavras, o ritual é uma 

representação para que se atinja um objetivo comum, por exemplo, a celebração da festa 

da pisa da uva. Esse hábito servia e ainda serve não só como técnica para melhor 

esmagamento da uva, mas também como uma celebração e um ritual que une a 

comunidade ao redor de música, festa e tradição, garantindo uma colheita próspera. Os 

romanos também davam aos rituais grande importância, que não somente eram atos de 

tradição, mas também atos lúdicos. A necessidade do povo romano pela diversão se 

                                                           
16 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/1o-censo-de-tatuagem-do-brasil-resultados/ 

Acesso em: 30 de março de 2018. 

https://super.abril.com.br/comportamento/1o-censo-de-tatuagem-do-brasil-resultados/
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expressa na frase panem et circenses. Viver com o circo 16F

17 era tão necessário quanto viver 

com pão, pois os jogos assumiam um valor sagrado e o direito que o povo tinha sobre eles 

era, consequentemente, sagrado (idem, p. 198). 

Dentro de uma sociedade há identificação entre indivíduos – com a mesma opinião, 

gostos e objetivos – que formam grupos. Como defende Michel Maffesoli ao falar sobre 

membros da franco-maçonaria: “(…) Perdidos numa estruturação muito ampla, um 

indivíduo e seu ideal, no fim das contas, têm pouco peso. Mas imbrincados numa conexão 

estreita próxima, pelo contrário, sua eficácia é multiplicada pela dos outros membros (…) 

(1998, p. 117).  

A religião é um bom exemplo que destaca a necessidade humana de estar próximo 

ao coletivo e como o ritual aproxima os laços. Maffesoli, seguindo os estudos de 

Troeltsch, faz uma distinção entre o “tipo-seita” e “tipo-igreja”. Embora possuam 

algumas semelhanças, Maffesoli (1998, p.118) destaca o aspecto que as diferenciam, 

principalmente, em função do caráter instituinte dessas duas tipologias. “O que 

caracteriza o instituinte é, por um lado, a força sempre renovada do estar-junto, e, por 

outro, a relativização do futuro, a importância dada ao presente na tríade temporal” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 118). Como aponta o autor francês, a seita é uma comunidade 

local, ou seja, não tem necessidade de uma organização institucional visível, pois basta o 

sentimento de pertença da comunhão invisível dos crentes.  

Essa distinção entre “tipo-seita” e “tipo-igreja” se insere nas noções que Maffesoli 

(1998) diferencia entre sociabilidade e socialidade. Para o autor, a sociabilidade é pautada 

nas relações institucionalizadas da sociedade (regras, hábitos, etc). Um bom exemplo é 

dentro da igreja católica, nela há costumes de comportamento (como o de ajoelhar em 

determinados momentos) e organização hierárquica (Papa, Cardeal, Bispo, Padre e 

Diácono). Já a noção de socialidade é oposta, pois não possui institucionalização ou 

controle social. Ainda que possa haver hierarquia, ela não é rígida, isso porque tudo é 

assunto de todos e todos se tornam indispensáveis ao grupo. O objetivo maior é estar junto 

e se ligar através do afeto. É o caso das torcidas de times de futebol, no qual torcedores 

se ligam através do afeto para um bem comum, sem que haja um líder que deva ser 

obedecido sob qualquer circunstância.      

Essa socialidade se repete em outros ambientes da vida cotidiana. Como por 

exemplo dentro dos games e entre jogadores, no qual ilustro através dos fóruns. Este é 

                                                           
17 Circo aqui não assume o sentido adquirido com o passar do tempo, de bufonaria ou política de 

“compensação” para o proletariado se manter “calmo”, sem o risco de se revoltar contra o Estado. 
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um espaço no qual jogadores se reúnem para tirar dúvidas e conversar sobre situações de 

determinado jogo. Quando uma pessoa cria uma postagem ela abre a conversa para os 

demais participantes que dão suas opiniões, criticam ou concordam com o autor. Dessa 

forma, no capítulo 3, iremos retomar esses conceitos, analisando manifestações de 

sociabilidade e socialidade dentro dos games, com ênfase em como se expressam através 

do consumo de bens virtuais. Além disso, a socialidade pode se ligar, também, com o 

conceito de subcultura. 

A subcultura é “uma rede social relativamente difusa tendo uma identidade 

compartilhada, significados distintivos em torno de certas ideias, práticas e objetos com 

uma sensação de marginalização ou resistência a uma sociedade convencional percebida” 

(HAENFLER, 2013, n.p) 17F

18. Importante destacar que nem sempre determinado 

comportamento faz parte do conceito de subcultura ou a pessoa que faz atividades comuns 

a determinado grupo subcultural é obrigada a se identificar com esse grupo. Por exemplo, 

não é por andar de moto que o praticante é obrigado a se identificar com algum grupo de 

motoqueiros. 

Haenfler (2013) aponta algumas características que, geralmente, aparecem nesses 

grupos subculturais. A primeira delas é de uma “rede difusa”, ou seja, apresenta uma 

pequena liderança formal (quando possui alguma), pequena organização burocrática, 

pequena ou nenhuma lista de membros em comparativo com outras áreas da sociedade 

como escola, política ou grupos civis. A segunda é um compartilhamento identitário, 

reconhecer nos outros, traços semelhantes o que permite sentir uma conexão. Soma-se a 

essas duas uma noção de compartilhamento de significados distintos. Dessa forma, os 

grupos compartilham ideias, valores, práticas e objetos. O que leva à próxima 

característica importante: o caráter de resistência associado ao grupo da subcultura, pois 

é antagônico em relação a uma “sociedade normal”, nega, resiste e foge da cultura 

mainstream. Por último há a marginalização, aquela característica compartilhada entre os 

subculturistas, pelo fato de estarem fora de um padrão comum da sociedade. Essa 

marginalização, ainda que não seja estrutural, mas possuidora de um caráter de escolha 

por parte dos subculturistas. 

Esse conceito é diversas vezes aplicado em estudos que tenham como objeto o 

feminismo, roqueiros, motoqueiros e gamers. Dentro dos gamers, é possível observar 

                                                           
18 Texto original: “A relatively diffuse social network having a shared identity, distinctive meanings around 

certain ideas, practices, and objects anda a sense of marginalization from or resistence to a perceived 

conventional society.” 
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claramente essas características, ainda mais quando analiso o que Haenfler (2013) aponta 

como sendo práticas comuns em grupos subculturais, como vocabulário especializado, 

cujos grupos compartilham termos, símbolos ou características vernaculares próprias. 

Dentro dos games há uso de termos próprios e cada jogo possui sua própria rede de 

termos. Os exemplos são diversos, porém destaco alguns, como VAC (Valve Anti-Cheat) 

relacionado ao game Counter-Strike (CS). Esse termo é um banimento da empresa Valve, 

detentora do CS, para quando um jogador usa trapaça. Entretanto, na comunidade gamer, 

isso se tornou um “elogio” no momento em que algum jogador realiza uma jogada perfeita 

podendo ser confundida com trapaça. Outro termo comum em jogos como Hearthstone é 

o BM (Bad Manner ou “má educação”) usado para quando o jogador tem a vitória da 

partida, mas cria novas jogadas desnecessárias para “humilhar” o adversário. No game 

League of Legends um termo comum é o Feedar, para quando um jogador morre para o 

inimigo facilmente e diversas vezes durante a partida. 

O estilo de vestimenta e a música escutada são outras formas de identificar um 

grupo subcultural. No caso dos gamers a vestimenta ou a música escutada se ligam aos 

jogos famosos. O conhecimento da história ou de algum evento que se tornou marcante 

dentro do grupo é outra chave para identificar um grupo subcultural. Dentro do universo 

gamer é comum ouvir a história do Leeroy Jenkins 18F

19, por exemplo. Outra chave para 

identificar um grupo subcultural é um sistema de apoio social, como já apontado. O grupo 

é, na maioria dos casos, marginalizado e os integrantes encontram refúgios em outro 

lugar, com outras pessoas que se reúnem em laços, como de uma família. É comum dentro 

dos jogos digitais isso acontecer em redes sociais próprias (dentro do próprio jogo, em 

fóruns especializados, plataformas de streamings 19F

20). 

Apesar da subcultura ter ganhado força com os movimentos de contracultura, 

principalmente, dos anos 1960, os dois conceitos são diferentes. A contracultura é 

culturalmente mais orientada e menos formalmente organizada, porém mais direcionada 

para mudanças e para a oposição do que muitas subculturas (HAENFLER, 2013, p.30). 

Em outras palavras, a contracultura tem por ideal ser contrária a “toda” cultura e práticas 

do mainstream, estando em oposição a uma sociedade de consumo, à moda, etc. Já a 

                                                           
19 Um grupo de jogadores do game World of Warcraft estava reunido criando uma estratégia para ganhar 

determinada “fase”, no momento em que um deles abandona a formação e acaba fazendo com que os demais 

perdessem a investida. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LkCNJRfSZBU. Acesso em: 

18 de fevereiro de 2018. 
20 É um programa ou site que transmite determinada programação através da internet. Pode ser tanto ao 

vivo como funcionar como um biblioteca de filmes ou livros, por exemplo, online. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkCNJRfSZBU
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subcultura, apesar de estar em oposição às regras da cultura geral, não busca a oposição. 

Os gostos dos integrantes de subculturas confluem para uma oposição “natural”, ou seja, 

os gostos acabam sendo percebidos como contrários à “normalidade”. 

Os grupos de subcultura mantêm uma economia rotativa própria. Como Haenfler 

aponta (2013b, p. 114) DJs compram e vendem discos, góticos vão às compras por 

espartilhos e gamers trocam jogos 20F

21. No caso dos jogos há um comércio específico, pois 

diferente do que acontece com os demais grupos subculturais, há compra e venda de bens 

virtuais que não existem no meio físico. Existem jogos em que objetos são vendidos 

exclusivamente no meio virtual, porém pagos com dinheiro real. No caso do jogo 

apresentado na dissertação há o comércio de skins (mencionado na introdução) que serve, 

entre muitos motivos, como uma noção de pertencimento a uma comunidade/subcultura, 

distinção em relação aos demais integrantes desse grupo e autorrepresentação identitária. 

Motivações estas que abordo no próximo item do presente capítulo. 

No próximo capítulo estendo as questões de socialidade e sociabilidade e trago a 

relação entre as mulheres e os jogos. Utilizo da história dos games para observar o papel 

das mulheres, diferenças conceituais entre gênero e sexo, situações em que a mulher é 

tratada de maneira sexista no cotidiano (tanto dentro dos games como fora desses), entre 

outros pontos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Em tradução livre de: “(...) Djs to buy and sell records, goths to shop for corsets, and gamers to exchange 

games.” (HAENFLER, 2013b, p.114)  
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2. CLUBE DO BOLINHA? A RELAÇÃO ENTRE HOMENS, MULHERES E 

GAMES 

 

Divido esse capitulo em 5 partes. A ideia é trazer conceitos sobre gênero, sexo, 

mulheres e feminismo. Ainda que minha ideia na dissertação seja de falar sobre o 

consumo como forma de sociabilidade, é inimaginável excluir esses temas. Como escrevi 

na introdução, minha dissertação é atravessada por esses assuntos. Destaco, novamente, 

a noção que tenho de minha posição subjetiva como homem, branco e hétero. 

No item 2.1, começo com uma perspectiva histórica do papel atribuído às mulheres 

e como as mulheres são representadas em clássicos da literatura. Fiz essa aparente volta 

até chegar no meu objeto, porque não tinha o alcance do conhecimento histórico que as 

mulheres sempre apontam. Alguns resquícios atuais são, na verdade, históricos, como 

atribuições da casa à mulher ou a representação da mulher como responsável pelo mal 

(caso de Pandora e bruxaria). Comecei narrando sobre a relação da sociedade grega com 

as melissas e hetaira (mulher para dentro de casa e a prostituta) e posteriormente 

comparei com os estudos de Pierre Bourdieu (2002) e Thortein Veblen (1983). Para 

apresentar a chegada até a contemporaneidade utilizei o trabalho de Chimamanda Ngozi 

Adichie (2014). 

Já no item 2.2 exploro os conceitos de sexo e gênero. Como já comentado 

anteriormente, estes eram conceitos e temas que pouco conhecia. Portanto utilizo, 

principalmente, Simone de Beauvoir. A autora se dedicou a ensinar como a sociedade 

influencia nas determinações de como o sexo, desde o nascimento, recebe cargas 

culturais, criando os gêneros. Judith Butler e Pierre Bourdieu (2002) também são autores 

que utilizo para fortalecer meu entendimento sobre o tema. Posteriormente chego nos 

games e em como estes acabam se tornando uma ferramenta cultural como atividade 

masculina. Algo que destaco nessa parte do capítulo são as justificativas para o número 

de mulheres dentro do games serem tão diminutos e as mulheres serem tão maltratadas 

nesse ambiente. A primeira justificativa que defendo para esse fato, é o baixo número de 

mulheres formadas nas áreas de computação e afins (computação que é uma das 

faculdades que mais se relacionam com a produção de games). Para confirmar meu 

argumento trago dados sobre o número de formandas nessas áreas tanto no Brasil como 

no mundo. Minha segunda justificativa para o número diminuto de mulheres é a criação 

dos chamados boyhoods ou Clubes do Bolinha, ou seja, atividades e práticas que foram 

culturalmente impostas como sendo de homens. 
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Continuando minhas justificativas, no item 2.3, exploro o marketing como sendo 

outro responsável pela diminuição do número de mulheres dentro dos games. Isso porque 

o marketing dos games teve uma virada em meados da década de 1980, quando os jogos 

digitais e as empresas detentoras dos video games passaram por grave crise. Como 

solução para o problema as empresas criaram estratégias do video game como sendo 

atividade masculina. Consequentemente começaram a surgir jogos criados por homens, 

pensados para homens, trazendo homens como sendo personagens principais, elementos 

que contribuíram para afastar as mulheres. 

No item 2.4 apresento outra justificativa para o número de mulheres ainda não ter 

a representação ideal: a representação das mulheres dentro dos games. Esse assunto é um 

dos mais discutidos entre as pesquisas acadêmicas. Começo apresentando a personagem 

Lara Croft e as mudanças que passou ao longo dos anos para ter uma imagem mais 

verídica com a possível “realidade” da personagem. Cito também a personagem Samus 

Aran, uma das primeiras mulheres protagonista dos games, mas que foi pensada como 

troféu do homem. Além da personagem, faço breves comentários sobre as histórias de 

alguns jogos, que abandoram a mulher como personagem principal para colocarem-nas 

como recompensa. Caso dos games Super Mario e Zelda. Para confirmar meus 

argumentos utilizo algumas autoras como Nádia Cruz Senna (1999; 2007) e Evelise 

Fortim (2008; 2013). Além das pesquisadoras utilizo os tropos apresentados por Anita 

Sarkeensian nos seus vídeos sobre o tema games e mulheres. 

No último item do capítulo apresento as consequências das mulheres tentarem 

romper com essa prática do video game pensado por e para homens. Quis desenvolver 

esse item como forma de dar voz às mulheres que conversaram comigo durante minhas 

entrevistas e comentaram a dificuldade de se jogar (especificamente LoL) se 

identificando como mulheres. A maioria reclamou sobre xingamentos sofridos e 

estratégias para lidar com eles. Durante as entrevistas consegui destacar algumas dessas 

ofensas. Como não tinha registro de imagens desses xingamentos, pesquisei em fóruns 

do jogo e em sites que se dedicam na abordagem do tema, conseguindo algumas falas. 

Depois de selecionar os mais comuns, categorizei e apresentei breve explicação de porque 

eles são comuns. 
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2.1 Dominação masculina e papéis atribuídos à mulher: uma perspectiva 

histórica 

 

A obra de Eurípides chamada “Ifigênia em Áulis”, conta a história de Agamêmnon, 

rei de Argos e de Micenas, que convoca a guerra da Grécia contra Tróia. Enquanto 

esperava condições favoráveis para seus navios zarparem de Áulis até Tróia, recebeu 

informação de sacerdotes, que a deusa grega, Ártemis, pedira um sacrifício humano. O 

sacrifício seria de uma jovem pura e virginal, a filha de Agamêmnon, Ifigênia. Segundo 

Fábio de Souza Lessa e Bruna Moraes da Silva (2014, p.60) as mulheres eram privadas 

de atividades guerreiras, portanto a única morte gloriosa que podem ter é através do parto. 

Ifigênia, por sua vez, foge da regra e aceita seu destino, que mesmo trágico, segue a 

“cartilha do herói”, selando com uma morte digna a vida de virtude. Ifigênia consegue 

morrer de maneira gloriosa, assim como os heróis que lutaram em guerras, abdica da 

individualidade para a coletividade e inspira os que partem para a luta. 

Ainda assim, esse caso é sacrificial. Em outras palavras, a mulher “aceita” uma 

imposição paterna e masculina. Aceita perder a vida não só para um bem coletivo, mas, 

principalmente, para a vitória dos homens que lutarão no campo de batalha. Homens estes 

que terão, para a história futura, mais destaque. Na atualidade, por exemplo, filmes e 

seriados hollywoodianos destacam feitos de Aquiles 21F

22 e Odisseu 22F

23, mas ignoram ou 

diminuem feitos femininos dos contemporâneos heróis supracitados. Nas peças gregas e 

na mitologia, observei rica fonte para compreensão do gênero feminino e como são 

representados desde tempos históricos, o que me ajudou a compreender alguns dos 

assuntos dessa dissertação. 

Uma representação do feminino e a função que a mulher deve desempenhar. Ainda 

na Grécia, cito o exemplo das prostitutas gregas (hetaira), das concubinas (pallaké) e das 

mulheres de família (mélissas). As pallaké, “geralmente eram mulheres escravas ou 

estrangeiras, que poderiam coabitar com um cidadão e sua família, fornecendo trocas 

laborais e sexuais a favor do senhor do oíkos, da casa” (SANTOS, 2014, p.98). As hetaírai 

“(…) com todos os seus dotes artísticos e físicos – serviam apenas a estrangeiros ricos e 

aos cidadãos mais abastados (…) cobrando quantias bastante elevadas” (GUIMARÃES 

                                                           
22 Herói grego, um dos participantes da Guerra de Tróia e o personagem principal da Ilíada, de Homero. É 

o guerreiro mais famoso e um dos mais honrados da guerra de Tróia.   
23 Pode ser chamado, também, de Ulisses. Personagem da Ilíada e da Odisseia, ambas de Homero. Assim 

como Aquiles é contemporâneo de Ifigênia e ligado a ele a criação do cavalo de Tróia. É personagem 

principal da Odisseia, que narra o retorno de Ulisses para casa, após a guerra de Tróia. 
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NETO, 2011, p. 53).  As últimas tinham uma função de divertir, servir e entreter homens 

em reuniões, conversas e debates. 

As cortesãs que citei, fazem um contraponto ao espaço das mulheres bem nascidas 

e esposas dedicas, as chamadas mélissa. Esta é “a mulher reclusa, o modelo ideal de 

feminilidade da ‘mulher abelha’, cercada pelas dependências do oíkos [casa] encontrava 

molde na imagem da gyné, esposa legítima do cidadão ateniense (LESSA, 2004 apud 

SANTOS, 2014, p.101). O gênero é um assunto recorrente nas temáticas antigas. Poemas, 

peças e histórias apontam os rígidos papéis que homens e mulheres tinham em cada 

sociedade. Na sociedade grega, por exemplo, há, basicamente, dois papéis ligados à 

mulher (mélissa e hetaria). Porém, em ambos, a liberdade e o direito de interferir em 

“assuntos masculinos” era mínima. 

Obviamente, apresentei as sociedades gregas de maneira resumida já que este não 

é o enfoque de minha pesquisa. Minha ideia é trazer um panorama, que me ajude a 

compreender melhor a questão do gênero. Essas sociedades que trouxe são complexas, 

com diferenciações entre regiões, cidades e possíveis diferenciações em como a mulher 

é tratada em cada uma destas. Apesar das comuns generalizações acerca das discussões 

sobre o papel da mulher, meu objetivo aqui foi o de destacar como podemos encontrar, 

sob uma perspectiva histórica, uma recorrente visão da mulher como propriedade do 

homem. 

Alguns autores se debruçam sobre essas questões. Veblen (1983), por exemplo, 

afirma que no período de “selvageria” (primitivo da vida humana) a sociedade era 

igualitária. “(...) Entre os grupos selvagens, a diferenciação de tarefas é ainda menos 

definida; o caráter odioso das diferenças entre classes e entre tarefas é menos consistente 

e menos rigoroso” (VEBLEN, 1983, p.7). Com o passar do tempo, entretanto, surge uma 

classe ociosa que se sustenta na propriedade. Segundo o autor, na passagem de uma 

sociedade pacífica para uma “guerreira”, as obrigações de trabalho mudam e com ela, 

surge uma classe ociosa. “Estabelecida a discriminação, as funções dignas são aquelas 

em que intervém um elemento de proeza ou façanha; as funções indignas são as diárias e 

rotineiras em que nenhum elemento espetacular existe” (VEBLEN, 1983, p.8). 

Colocar para a mulher que esta é propriedade masculina mantém um tom de “ordem 

e controle”. Como aponta a escritora e filósofa, Simone Beauvoir (2009, Edição Kindle 

285-287), “O homem suserano protegerá materialmente a mulher vassala e se encarregará 

de lhe justificar a existência: com o risco econômico, ela esquiva o risco metafísico de 

uma liberdade que deve inventar seus fins sem auxílios. 
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Através das tarefas consideradas dignas, Veblen (1983) levanta que a primeira 

forma de estabelecer propriedade e consequentemente a discriminação, acontece em 

relação a divisão de trabalho entre homem e mulher. A mulher é vista perante o homem 

como propriedade. A caça, praticada pelos homens, é a atividade da proeza, é a definição 

de dignidade. A mulher que fica na subsistência da tribo – cuidando das crianças e 

colheita de alimento – realiza tarefas não nobres e acaba sendo vista como inferior. Isso 

cresce ainda mais ao pensar na guerra e na captura de mulheres dos rivais, estas vistas 

como troféus, ajudando a sustentar uma estrutura familiar tendo o homem como chefe e 

a mulher como propriedade (VEBLEN, 1983, p.15). 

Beauvoir (2009) aponta que em todas as épocas os homens sentiram-se a satisfação 

de serem os reis da criação e, ao criar leis, costumes e hábitos favoreceram os próprios 

homens. Na religião, Beauvoir (idem) lembra das orações feitas por homens em que estes 

agradeciam a Deus por terem os feitos homens e não mulheres, ao passo que as mulheres 

agradeciam por Deus terem as feito à Sua vontade. Na Antiguidade, moralistas e satíricos 

pintavam quadros das fraquezas femininas. Os exemplos continuam, nas palavras da 

própria Beauvoir: “É impressionante que no século XVI, a fim de manter a mulher casada 

sob tutela, apele-se para a autoridade de santo Agostinho, declarando que ‘a mulher é um 

animal que não é nem firme nem estável’. Além da religião, arte ou filosofia a biologia 

aparece como outra justificativa para tratar a mulher como inferior. 

Transcrevendo as passagens do livro da autora francesa, lembro que não me excluo 

do gênero masculino, pelo contrário. Como já afirmei, sei do meu lugar de fala e 

reconheço o “privilégio” que tenho ao falar de determinados assuntos. Reconheço nesse 

histórico uma forma de entender melhor de onde vem essa percepção de “superioridade” 

masculina e como as “reações” são importantes para criar um “novo período”. 

Com relação a essas questões de dominação, Pierre Bourdieu (2007, p. 21) 

acrescenta que “a procura consciente ou inconsciente da distinção toma inevitavelmente 

a forma de uma busca do refinamento e pressupõe o domínio das regras desses jogos 

refinados que são monopólio dos homens cultivados de uma sociedade”. Em seu livro “A 

dominação masculina”, o autor dedicou-se a apresentar diversos momentos em esse tipo 

de violência ocorre, mais especificamente em que o masculino exerce “efeitos simbólicos 

de legitimação” (2002, p. 16). Um dos exemplos iniciais citados pelo autor se dá na 

construção social dos corpos. A divisão das coisas e das atividades retratado segundo 

oposições homólogas como alto ou baixo, frente/atrás, reto/curvo, duro/mole, 
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claro/escuro, etc, gerando esquemas de pensamento, que justificam e consagram, “de 

maneira natural”, a ordem estabelecida (BOURDIEU, 2002). 

A divisão entre os sexos parece estar ‘na ordem das coisas’, como se diz 

por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 

ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na 

casa, por exemplo, cujas partes são todas ‘sexuadas’), em todo o mundo 

social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 

funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e 

ação (idem). 

  

Ainda sobre essa naturalidade da legitimação o sociólogo francês aponta as 

diferenças anatômicas entre os órgãos sexuais como uma justificativa natural das 

diferenças socialmente construídas. A forma ideal para a mulher se portar como braços 

cruzados sobre o peito, pernas fechadas e vestes amarradas ou longas estão presentes até 

hoje em diversas culturas (inclusive nas euro-americanas). Esse fato “(…) simboliza a 

barreira sagrada que protege a vagina, socialmente construída em objeto sagrado, e 

portanto submetido (…) a regras estritas de esquivança ou de acesso (…)”. Para usar 

exemplo do próprio Bourdieu, quando o ginecologista ao fazer o exame mantém uma 

barreira que visa guardar a vagina como segredo, tabu ou sagrada. Já o pênis tem a 

virilidade em sua característica mais marcante (BOURDIEU, 2002). 

As diferenciações simbólicas vão além do sexo. No cotidiano a dominação é 

incorporada e legitimada, principalmente, através da violência simbólica. Ao homem 

cabe o lado exterior, como anteriormente citado por Veblen, os atos “verdadeiramente” 

heroicos que vão além do simples sacrifício, cabe os atos perigosos e dignos como o 

caçar, o homicídio, a morte, a guerra, a luta, etc. Já às mulheres ficam reservadas à casa, 

ao interior. São responsáveis pelas ações ditas humildes ou monótonas como cuidado à 

casa, cozinhar, lavar, cuidar da criança, etc 

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora, feminista e nigeriana, no livro Sejamos 

todos feministas, ilustra com exemplos pessoais essas sutilizas que diferenciam o gênero. 

Dando continuidade à citação acima de Bourdieu, com as mulheres reservadas à casa ou 

às “tarefas humildes”, Adiche (2014, p.42) faz um questionamento interessante. Por que 

as mulheres são destinadas a fazer tarefas como limpar a casa ou cozinhar? Elas não 

nascem com gene para essas tarefas, mas são condicionadas a entender que o papel 

feminino é esse. Em contrapartida, quando se pensa em grandes chefs de cozinha ou nos 

mais famosos, a imagem formada é de homens. 

A autora cita um outro exemplo de quando ainda era criança e estava no primário. 

No começo daquele ano letivo a professora anunciou que iria dar uma prova e quem 
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tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor de turma, segundo a autora, 

tinha grande importância e se tornou um grande objetivo para ela alcançar. Com essa 

motivação, consequentemente, ela tirou a nota mais alta. Para a sua surpresa, entretanto, 

a professora disse que o monitor só poderia ser um menino. Assim, o garoto que tirou a 

segunda maior nota seria o monitor da turma, o que deixou Ngozi Adichie chateada. A 

citação que transcrevo a seguir, ilustra a força quase invisível da violência simbólica: 

“Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos 

uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são 

escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós 

todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino 

pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia 

nas empresas, começamos a achar “normal” que esses cargos de chefia 

só sejam ocupados por homens” (ADICHE, 2014, p.14). 

 

O tema se torna importante de se falar, pois vivemos em um período em que 

diversas diferenciações e violências são impostas em função do gênero. Em pesquisa 

realizada pelo site de empregos Catho em 2018 mostra que as mulheres ganham menos 

que os homens em todos os cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade.23 F

24 No 

esporte, isso também ocorre frequentemente. Em 2016, por exemplo, a premiação no 

campeonato de vôlei masculino foi de US$ 1 milhão, enquanto que a premiação do time 

feminino vencedor (a seleção brasileira) foi de US$ 200.000,00, um valor cinco vezes 

inferior.24F

25 

Vale ressaltar que essa violência não é só simbólica (como nos exemplos de Adiche 

e do vôlei). O feminicídio é uma triste realidade no Brasil e no mundo. A cada 7.2 

segundos uma mulher é vítima de violência física 25 F

26 e a taxa de feminicídio no Brasil é o 

quinta maior do mundo26F

27. Um exemplo recente foi o da advogada Tatiane Spitzner. No 

dia 22 de julho de 2018 – de acordo com imagens de câmeras de segurança do local – 

Tatiana foi cruelmente espancada pelo marido, tentou fugir e foi perseguida por ele. 

Quando a alcançou, a levou a força para o apartamento e a jogou da sacada. Ao tentar 

                                                           
24 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-

que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml Acesso em: 25 de agosto de 2018. 
25 Os patrocinadores e o lucro obtido em cada competição, é similar. No quesito audiência, o esporte 

feminino consegue até mais espectadores 
26 Disponível em: http://www.relogiosdaviolencia.com.br/ Acesso em: 03 de janeiro de 2019 
27 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-quinta-maior-do-

mundo/ Acesso em: 03 de janeiro de 2019 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
http://www.relogiosdaviolencia.com.br/
https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-quinta-maior-do-mundo/
https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-quinta-maior-do-mundo/
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escapar do crime, o assassino bateu o carro quando tentava ir para o Paraguai 27F

28, sendo 

capturado. 

Todo esse comportamento acaba sendo refletido em novas práticas. Dentro dos 

jogos o clássico objetivo de salvar a princesa já mostra uma forma de transformar 

mulheres em objeto/objetivo masculino. Como apresenta Aline Malta Rodrigues e 

Marcelo Sabbatini: “O protagonismo histórico é masculino na maior parte da história, 

sendo à mulher relegado um papel secundário e quase sempre invisível. Logo, não poderia 

ser diferente com a indústria dos jogos eletrônicos”. Outra prova de que os jogos são 

pensados por e para homens está na caracterização de personagens femininas. Com roupas 

insinuantes, as personagens femininas frequentemente mostram partes do corpo, e são 

hiper sexualizadas para satisfazer fantasias masculinas. Os exemplos são extensos e trarei 

mais alguns dados no próximo item do presente capítulo.  

 

2.2 Gênero e sexo: diferenças refletidas nos games 

 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”. A célebre frase da autora francesa Simone 

de Beauvoir é recorrentemente citada em trabalhos que têm o feminino como objeto de 

estudo e pesquisa. Eu destaco essa frase porque entender o “ser mulher” está atrelado às 

“obrigações” culturais e sociais impostas aos gêneros (tanto ao masculino como ao 

feminino). Por sua vez, essas imposições refletem nas relações sociais, nas publicidades, 

nas representações midiáticas e, também, nos games. 

Enunciados possuem significados e a eles são atreladas interpretações. José Luiz 

Fiorin no livro Introdução ao Pensamento de Bakhtin deixa isso claro: “um objeto 

qualquer do mundo interior ou exterior mostra-se sempre perpassado por ideias gerais, 

por pontos de vista, por apreciações dos outros”. Em outras palavras, qualquer discurso 

está atravessado por outros discursos que o categorizam, o interpretam ou o avaliam.    

  Pegando um exemplo do próprio Fiorin (2008, p.19), quando se escuta “É 

mulher”, não se está apenas falando um dado real. Se está relacionando com outros 

discursos sobre o “ser mulher” e sobre como as mulheres representariam serem inferiores. 

Ainda que o objetivo seja elogiar a mulher, mostrando que são dotadas de fibra, 

obrigatoriamente, se estará retornando ao discurso negativo construído sobre o feminino. 

No trânsito, por exemplo, quando uma mulher faz determinada manobra, é comum se 

                                                           
28Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/parana/cameras-mostram-marido-agredindo-advogada-

que-caiu-de-predio/ Acesso em: 25 de Agosto de 2018 

https://veja.abril.com.br/blog/parana/cameras-mostram-marido-agredindo-advogada-que-caiu-de-predio/
https://veja.abril.com.br/blog/parana/cameras-mostram-marido-agredindo-advogada-que-caiu-de-predio/
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ouvir: “É mulher”. Caso ela faça uma manobra de grande habilidade, a fala com o intuito 

de elogiar (“É mulher”), retorna, porém tentando quebrar um discurso instituído.  

Enquanto homem, sempre me perguntei porque eu precisava realizar determinadas 

tarefas como: trocar a lâmpada, consertar objetos quebrados, aprender a dirigir ou trocar 

um pneu. De maneira oposta, nunca me perguntei porque a mulher era a responsável por 

cozinhar, lavar a louça, passar roupa ou cuidar dos filhos. Imposições de tarefas ao 

homem eu observava e questionava, à mulher as imposições, para mim, eram 

naturalizadas. 

Hoje, entretanto, questiono e observo as diferenças ligadas aos gêneros. Na 

pesquisa para a dissertação, me deparei com uma distinção de conceitos: sexo x gênero. 

Judith Butler (2003, p.24) afirma que “por mais que o sexo pareça intratável em termos 

biológicos, o gênero é culturalmente construído: consequentemente, não é nem o 

resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto ao sexo”. 

Segundo Guacira Lopes Louro (1997, p.21) essa diferenciação surgiu com movimentos 

feministas de origem anglo-saxãs diferenciando sex (sexo em inglês) e gender (gênero 

em inglês).  Ainda assim, o objetivo com essa distinção não é “(…) de negar que o gênero 

se constitui com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas é 

enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as 

características biológicas” (LOURO, 1997). A construção do homem não é exclusividade 

do corpo masculino, da mesma forma que a construção da mulher não é interpretada 

somente aos corpos femininos. Com isso, é possível encerrar a crença em uma relação 

entre gênero e sexo, na qual gênero reflita o sexo (BUTLER, 2010, p. 25).  

Em outras palavras, sexo está relacionado à ordem biológica (ter vagina é ser 

mulher ou ter pênis é ser homem) que a partir desse momento impõe culturalmente o 

gênero feminino ou gênero masculino. Biologicamente falando, o corpo aparece como 

lugar sobre o qual se inscrevem significados culturais ou serve como “(…) instrumento 

pelo qual uma vontade de apropriação ou interpretação determina o significado cultural 

por si mesma” (idem). Pierre Bourdieu também fala sobre as imposições ao gênero em 

função da biologia: 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e 

o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os 

órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da 

diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da 

divisão social do trabalho (BOURDIEU, 2002). 
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Os papéis sociais são aplicados a todos os membros da sociedade. Buscando uma 

teoria social do gênero Judith Butler fala que “(…) a concepção universal da pessoa é 

deslocada pelas posições históricas ou antropológicas que compreendem o gênero como 

uma relação entre sujeitos socialmente constituídos, em contextos especificáveis” 

(BUTLER, 2010, p. 29). Ou seja, há padrões e regras que uma sociedade coloca para os 

membros e, através desses papéis colocados, há definição dos comportamentos, hábitos 

ou modos de se relacionar (LOURO, 1997, p.24). Esses papéis variam, também, 

culturalmente. Em cada cultura há uma definição do que é natural e do que deve ser 

habitual a cada gênero. Assim como as possibilidades da sexualidade, prazeres e desejos 

são socialmente estabelecidos, as identidades de gênero e sexuais são, definidas e 

moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2007, p.11).  

Através das pesquisas afirmo, também, que em todo lugar há diferenciações que 

impõem ao sexo características que o gênero deve ter. Como aponta Iara Beleli, 

entretanto, “(…) culturas diversas apontam que não há um modo inato de ser mulheres e 

homens, e não necessariamente noções vinculadas às masculinidades e feminilidades 

estão coladas, respectivamente, a corpos de homens e de mulheres”.  (BELELI, 2007, p. 

194). Então, se não é algo inato, por que essas imposições são pouco questionadas? 

Para responder essa pergunta, retorno a um conceito que mencionei ainda no 

capítulo primeiro. Quando Bourdieu define habitus. Habitus seriam processos de 

dominação que naturalizam os exercícios do poder. Clóvis de Barros Filho em aula sobre 

Pierre Bourdieu 28F

29 tem uma frase que explica e resume bem o conceito: “Os processos de 

dominação serão tanto mais eficazes quanto mais naturalmente eles fizerem ignorar a 

perspectiva arbitrária que os fundamenta”. Em outras palavras, todo processo que menos 

necessidade tenha de se dizer quem tem o poder, mais eficaz ele é. Assim acontece com 

a “não (ou pouca) reação” às imposições culturais ligadas ao gênero. Como falei no início 

desse item, eu não percebia que determinados hábitos eram impostos culturalmente à 

mulher, tampouco os via como problemas. 

Mariana Izukawa (2015, p.20) aponta que as “pessoas tendem a fazer julgamentos 

acerca de indivíduos e situações a partir de padrões apreendidos anteriormente, os 

estereótipos influenciam nosso convívio com o mundo”. Desde quando a família conhece 

o sexo do bebê, imposições culturais ao gênero ocorrem. A criança antes de nascer já 

recebe “coisas de menino/homem e coisas de menina/mulher”. 

                                                           
29 Disponível em: https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_3_-_legitimidade Acesso em: 24 de 

setembro de 2018. 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_3_-_legitimidade
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Talvez o elemento claramente observado como distinção entre masculino e 

feminino, principalmente antes da criança nascer, é a cor. Geralmente o azul é a roupa 

dada/comprada para/pela família se o bebê for do sexo masculino ao passo que se for do 

sexo feminino a cor escolhida é a rosa. Entretanto, como apontei através dos estudos de 

Butler (2010) e Louro (1997; 2007), isso é uma construção social, que varia de cultura 

para cultura e de período histórico para período histórico. Por exemplo: Antes da Segunda 

Guerra Mundial, as cores que eram associadas com meninos era o rosa e com meninas o 

azul, cores reversas, se comparadas com os dias atuais 29F

30 (McMenomy, 2011 p.49). 

Os brinquedos, também, estão extremamente ligados ao gênero desde o nascimento 

da criança. É comum que em lojas especializadas ou em sites a categoria brinquedos 

venha dividia em divisões de menina e menino. Mesmo que não haja qualquer indicação, 

é comum ver “brinquedos para meninas” serem retratados na cor rosa e, quase sempre, 

relacionados com atividades domésticas. Por exemplo, fogão e geladeira com a foto de 

uma menina na caixa é algo recorrente. Em matéria sobre o tema, o jornalista Camilo 

Rocha (2016)30 F

31 observa que pais que desejam fugir desse estereótipo de gênero, têm 

dificuldades. Isso porque, brinquedos de cozinha, por exemplo, são predominantemente 

rosa, cor rejeitada por muitos meninos. 

Mariana Izukawa (idem) analisa também os brinquedos da série Lego Friends e 

Lego City. Segundo a autora, a linha Lego City tem como tema a construção de uma 

cidade com veículos e bonecos de profissões, e na caixa a cor predominante é a azul com 

bonecos homens. Já a linha Lego Friends tem como tema atividades estereotipicamente 

femininas como ir a lanchonete com as amigas com a caixa, predominantemente, na cor 

rosa. Essas observações têm provas empíricas, nos quartos de crianças, “(…) meninos 

têm mais chance de possuir uma quantidade de veículos e equipamentos de esportes 

designados a encorajar atividades externas, enquanto nos quartos das meninas existiam 

bonecas, roupas de boneca e outros objetos domésticos” (CASSEL; JENKINS, 1998 apud 

KURTZ, 2015, p. 3). Esses exemplos são provas que confirmam o fato das imposições 

culturais ao gênero, que “treinam” desde a infância meninas a ficarem dentro de casa, 

cuidando do lar.  

                                                           
30 Texto original: Before World War II, the colors we commonly associate with masculine and feminine 

children, blue and pink respectively, were reversed (McMenomy, 2011 p.49). 
31 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/06/08/Nem-de-menino-nem-de-menina.-

Apenas-brinquedos Acesso em: 25 de setembro de 2018 

https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/06/08/Nem-de-menino-nem-de-menina.-Apenas-brinquedos
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/06/08/Nem-de-menino-nem-de-menina.-Apenas-brinquedos
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Algo parecido acontece com a vestimenta. Determinar roupas de homem e roupas 

de mulher é algo sempre discutido em pesquisas acadêmicas que tenham a moda como 

objeto. Thierry da Silva Coutinho (2017, p.102 POSCOM) analisa imagens do século 

XVIII em que a roupa circulava livremente entre homens e mulheres, por exemplo, 

profusão de babados, laçarotes, peruca, maquiagem, salto, seda, cetim, brocados, etc. Essa 

era a aparência comum de homens da corte francesa. O próprio rei Luís XIV (o rei sol) 

utilizava muitos desses elementos. Hoje, a maioria desses elementos são culturalmente 

objetos ligados ao feminino. O feminismo influenciou a moda e quebrou paradigmas. 

Ainda que até hoje diversas imposições culturais aconteçam (obviamente que variam de 

lugar para lugar), a moda é um lugar de subversão e disputa para deslegitimar valores 

ligados ao binarismo masculino x feminino: 

Assim, o movimento fez ampliar a participação social das mulheres, 

sobretudo, no ambiente de trabalho e contribuiu, consequentemente, 

para as “crises de identidade masculina” surgidas no final do século 

XX, visto que descortinou aquela que seria a única identidade 

masculina aceita pela sociedade: a do homem tradicional e clássico. 

(COUTINHO, 2017, p.103). 

 

A cultura do lar, da casa fechada, do espaço doméstico foi originalmente pensada 

para o feminino. Destaco que o ambiente da casa era pensado como uma privação do 

feminino, não privacidade para mulheres (festas de 15 anos são um resquício da tradição 

que “tirava” a menina da casa e a introduzia na sociedade como pronta para o matrimônio, 

ela “passava a ser mulher”). Sobre esse ideal de quarto fechado, gosto de uma passagem 

de Paula Sibilia (2016, p.85) através de uma fala da escritora Virginia Woolf: “Em 

primeiro lugar porque para elas, ‘até o ínicio do século XIX, ter um quarto próprio, para 

não falar de um ambiente realmente tranquilo e sem barulho, era inconcebível”. Antes do 

século XIX e XX era inconcebível para qualquer pessoa ter um quarto próprio (tanto 

homens como mulheres). “No século XVI era raro que alguém tivesse um quarto só para 

si (…) até bem avançado o século XVII e iniciado o XVIII, para que começassem a 

aparecer os ambientes nos quais era possível se retirar da visão do público” 

(RYBCZYNSKI, 1991 apud SIBILIA, 2016, p.86). Com a privação da infância e 

“modernização” das casas, a cultura do quarto ficou mais acessível e menos ligadas ao 

gênero. Se tornou um local de privacidade para leituras, brincadeiras e videogames, como 

apontam Jo Bryce e Jason Rutter (2002, p.248) 31F

32. 

                                                           
32 Citação original: Originally conceived as female use of domestic space, bedroom culture highlights the 

manner in which girls are restricted from full access to many social spaces and are instead left on the 

periphery of public social spaces (such as playgrounds) (…)With the increasing encroachment of public 



69 
 

Será que dessa cultura da privacidade para jovens estimulou mais os homens a 

participarem do universo dos games? Por que, mesmo sendo maioria nesse universo, 

poucas mulheres dizem jogar algo? Para responder essas perguntas eu parto, 

primeiramente, do princípio do desenvolvimento de games. Quem desenvolve jogos 

digitais? Entre essas pessoas quem produzem jogos há mais homens ou mais mulheres? 

Durante essa parte da minha pesquisa, me deparei com uma história do poeta Lorde 

Byron, autor de poemas narrativos famosos – como Don Juan. O que poucos sabem é 

sobre sua filha: Ada Augusta King, Condessa de Lovelace ou Ada Lovelace. Única filha 

que o poeta teve dentro do casamento, Ada teve um papel de destaque dentro da área 

tecnológica, mas seu nome pouco é falado ou conhecido.  

Quando ainda adolescente, por volta de 1833, a Condessa de Lovelace foi com sua 

mãe conhecer uma máquina capaz de fazer cálculos chamada de Engenho Diferencial: 

um sistema de cálculo em que o engenheiro Charles Babbage trabalhou por anos, como 

apresenta Sadie Plant no livro Mulher Digital: o feminino e as novas tecnologias. Depois 

que perdeu apoio estatal, Babbage conheceu um trabalho de tradução de Ada Lovelace 

(ela traduziu um artigo sobre o funcionamento de um motor) e propôs para ela que 

adicionasse anotações sobre um assunto que conhecia tão bem. Ao começar a trabalhar 

com Babbage, Ada conseguiu colocar em prática seus conhecimentos matemáticos e criar 

algoritmos capazes de desenvolver a programação de uma máquina que vinha sendo 

pensada por Babbage (a máquina analítica, que processava valores de cálculos 

matemáticos). “Cem anos antes de o hardware ter sido construído, Ada havia produzido 

o primeiro exemplo do que mais tarde seria chamado de programação de computador” 

(PLANT, 1997, p. 16). 

“Ada Lovelace, Mary Kenneth Keller, Grace Hopper, Dana Ulery, Hedy Lamarr e 

Kathleen Antonelli são nomes dos quais poucas pessoas já ouviram falar. Steve Jobs, Bill 

Gates e Mark Zuckerberg são conhecidos por quase todo mundo” (BBC, 2018) 32F

33. 

Historicamente, as mulheres foram pioneiras e grandes destaques dentro das áreas de 

programação, desenvolvimento tecnológico e informática. Por que, então, pouco é falado 

                                                           
and masculine spaces into domestic environments (such as through the domestication of ICTs and 

consumption practices) and the growing privatisation of childhood, the idea of bedroom culture has become 

less gender specifi c but remains a useful concept for understanding the space allocated to young people 

for expression, leisure and gaming practice (BRYCE, J.; RUTTER, J., 2002, p.248-249). 
33 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/como-as-mulheres-passaram-de-maioria-a-

raridade-nos-cursos-de-informatica.ghtml Acesso em: 25 de setembro de 2018 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/como-as-mulheres-passaram-de-maioria-a-raridade-nos-cursos-de-informatica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/como-as-mulheres-passaram-de-maioria-a-raridade-nos-cursos-de-informatica.ghtml
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sobre elas? E por que poucas estão dentro das principais empresas de informática e 

computação do mundo? 

Isso acontece porque o cenário mudou na virada do século. Ou seja, há poucas 

mulheres se formando em áreas ligadas à computação e à informática, áreas essas ligadas 

ao desenvolvimento e designer de games. Pessoas formadas no curso de Ciência da 

Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da informação, Informática e afins 

são as principais candidatas a migrarem para a produção de jogos digitais. Como o 

número de formandas é baixo quando comparado com homens, consequentemente, 

poucas mulheres aparecem nesses desenvolvimentos. Com relação à participação das 

mulheres na indústria de games, pesquisas realizadas no Reino Unido, por exemplo, 

revelaram que as mulheres representavam apenas 4% da força de trabalho na indústria de 

games naquele país (SKILLSET, 2009, apud PRESCOTT & BOG, 2013). 

“De acordo com dados recentes divulgados por Facebook, Google, Twitter e Apple, 

as mulheres são apenas 30% dos funcionários nessas empresas”, é o que afirma Malucelli, 

professora da PUC-PR. A professora ainda cita o Anita Borg Institute (ABI), cuja 

pesquisa mostra o número de mulheres como estudantes de todos os cursos de ciência da 

computação: apenas 18% nos Estados Unidos. Nessa mesma entrevista para a BBC 

(2018) Malucelli afirma que o Brasil, “segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep, ligado ao Ministério da Educação), as mulheres 

representam 15% dos matriculados em cursos de tecnologia”. Carolina Marins Santos 33F

34 

completa esses dados: 

A primeira turma de Ciências da Computação do IME [Instituto de 

Matemática e Estatística] contava com 20 alunos, sendo 14 mulheres e 

6 homens [isso em 1974]. Ou seja, 70% da turma era composta de 

mulheres. Já a turma de 2016 contava com 41 alunos, sendo apenas 6 

meninas, ou seja, 15%. A baixa presença feminina também se verifica 

em cursos de outra unidade da USP. Nos últimos cinco anos, apenas 9% 

dos alunos formados no curso de Ciências de Computação do Instituto 

de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São 

Carlos eram mulheres; no Bacharelado em Sistemas de Informação, 

foram 10% e em Engenharia de Computação, 6% (SANTOS, 2018).  

 
O baixo número de mulheres entre formandos em áreas da computação, 

desenvolvimento de games está ligado às determinações culturais impostas ao gênero. A 

consequência desse número ser baixo aparece na produção dos games, que possuem 

histórias ainda mais centradas na figura masculina. Para piorar ainda mais o cenário, 

                                                           
34 Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/por-que-as-mulheres-desapareceram-dos-cursos-de-

computacao/ Acesso em: 25 de setembro de 2018 

https://jornal.usp.br/universidade/por-que-as-mulheres-desapareceram-dos-cursos-de-computacao/
https://jornal.usp.br/universidade/por-que-as-mulheres-desapareceram-dos-cursos-de-computacao/
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quando conseguem entrar nesse ambiente masculino, as diferenças de tratamento entre os 

sexos são assustadoras. Vide exemplo da própria Riot Games que, recentemente, foi 

processada por discriminação de gênero. Um dos funcionários e um ex-funcionário 

afirmam que a publisher tem ambiente que coloca “os homens primeiro”. Tanto que, 

segundo esses funcionários, um supervisor se recusava a promover mulheres e evitou que 

uma das funcionárias subisse em outras áreas da empresa. 34F

35   

A cultura de jogar games se mistura, bastante, com o desenvolvimento da cultura 

nerd ou geek 35F

36. O geek ou o nerd são aqueles cujos interesses estão ligados à tecnologia, 

ciência, cultura popular (geralmente filmes de ficção científica, dragões), livros de 

quadrinhos e jogos digitais. Na década de 1970 e 1980, o nerd estava mais próximo do 

menino antissocial da turma, geralmente, com inteligência acima da média, que gostava 

de Star Wars, Mont Python, jogos de tabuleiro (como Dungeons and Dragons 36F

37), 

programação de computadores, usava óculos fundo de garrafa e cabelos penteados para 

os lados. Essa é, até hoje, uma imagem estereotipada do nerd, como apresenta Lori 

Kendall (2011, p. 511). 

Antes de entrar na discussão do nerd “atacar” mulheres, quero fazer um grande 

parêntese e destacar alguns pontos. Primeiro nem todo nerd ou geek pode ser taxado de 

misógino ou racista. Em segundo lugar, o grupo ainda passa por muitos ataques contra 

seus gostos e, muitas das vezes, seus membros são agredidos. Tanto que muitas 

campanhas são voltadas para coibir o bullying contra esse grupo já muitos jovens não 

conseguem superar os traumas e cometem suicídio, por exemplo 37F

38. 

Da mesma forma que os nerds são um grupo fechado, interesses impopulares são 

rechaçados, principalmente aqueles que estão ligados com questões de gênero e raça, 

como aponta Adrienne Massanari (2017, p.332). Inspirados na “revanche dos nerds”, que 

ganharam o vale do silício – local de importância dentro da indústria de computadores, 

desenvolvimento tecnológico e produção de jogos digitais – esse grupo que antes era 

dominado agora se torna dominante. Massanari defende que os nerds são avessos a 

                                                           
35 Disponível em: https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-games-sendo-processada-

discriminacao-genero.htm Acesso em: 09 de fevereiro de 2019 
36 Aqui não coloco distinções entre os termos, utilizo como sinônimos, pois não é o escopo do trabalho 

me alongar nessa parte. 
37 Famoso jogo de Role Playing Game (RPG) cujos participantes, basicamente, criam personagens 

imaginários que saem buscando aventuras com temas ligados à fantasia (que envolve dragões, magias, 

feitiços, etc). 
38 Destaco duas campanhas contra o bullying, principalmente, contra nerds chamadas: To this day e Nerds 

Today, Bosses Tomorrow. Disponível em: http://adnews.com.br/publicidade/campanha-contra-o-bullying-

alerta-o-nerd-de-hoje-e-o-chefe-de-amanha.html Acesso em 26 de setembro de 2018; Disponível em: 

http://www.tothisdayproject.com/ Acesso em 26 de setembro de 2018. 

https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-games-sendo-processada-discriminacao-genero.htm
https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-games-sendo-processada-discriminacao-genero.htm
http://adnews.com.br/publicidade/campanha-contra-o-bullying-alerta-o-nerd-de-hoje-e-o-chefe-de-amanha.html
http://adnews.com.br/publicidade/campanha-contra-o-bullying-alerta-o-nerd-de-hoje-e-o-chefe-de-amanha.html
http://www.tothisdayproject.com/
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algumas discussões, o que ocorre, por exemplo, quando negam as problemáticas 

envolvendo gênero, raça e sexualidade. 

Muitos nerds e geeks fazem parte – mas não são os únicos componentes – de um 

grupo chamado de boys club ou boyhood. Em diversas pesquisas cujo assunto são 

videogames e gênero, esse termo aparece para conceituar um local “reservado para 

homens”, o popular “clube do bolinha”. Esse conceito é trazido por Letícia Rodrigues 

(2014, p.40) que através de outros pesquisadores fez uma boa definição: 

O boys club exclui jogadoras como consumidoras e determina assim 

quem é o “real” consumidor dos jogos produzidos. As temáticas dos 

jogos, formas de jogabilidade e características dos personagens são 

configurados para jogadores (homens) partindo-se do pressuposto que, 

atrelado à identidade de gênero masculina, estão atributos específicos – 

que em teoria poderiam somente ser desfrutados por homens bem 

específicos: majoritariamente caucasianos e obrigatoriamente 

heterossexuais (RODRIGUES, 2014, p. 40). 

 

Em outras palavras esse “clube restrito” exclui quem não é bem-vindo: as mulheres. 

Os videogames, assim como os brinquedos – falados antes – são “feitos” para 

determinado gênero e instituídos como sendo pertencentes àquele grupo. “Muitas 

mulheres mencionam que, durante a infância, consoles eram comprados para seus irmãos 

ou colocados no quarto de seus irmãos, diminuindo a oportunidade destas jogarem jogos 

de videogame e reforçando a prática como masculina” (MARGOLIS; FISHER 2002 apud 

GRANDO; GALLINA; FORTIM, 2013, p.152). 

Deparei-me com outro nome dado à essa sociedade de homens: boyhood. Esse 

conceito não só teoriza sobre o clube, em si, mas sobre a prática interna e o 

funcionamento: 

Boyhood pode ser teorizada como uma natureza regressiva da 

masculinidade capitalista e de primeiro mundo, onde pressões externas 

forçam o homem de volta para um tipo de infância masculina sempre 

acessível. Os videogames no século 21 servem como um modo de 

regressão, uma máquina de tecnostalgia que permite a fuga, extensão e 

utopia, um espaço longe do feminismo, imperativos de classe e deveres 

familiares, assim como responsabilidades políticas e nacionais. É uma 

experiência e um espaço no qual o menino digital pode “morrer 

tentando”; tentando vencer, tentando derrotar o jogo e tentando provar 

sua masculinidade (e, portanto, seu lugar no patriarcado, no mundo do 

capital e na Lei) (BURRILL, 2008, apud BLANCO, 2017, p.2). 

 

Apesar de concordar com a maior parte do conceito do autor, adiciono que essa 

regressão mencionada por ele, acontece em diversas classes sociais e com todos os sexos. 

Em outras palavras, a fuga de uma realidade que “incomoda” (seja imperativos de classe, 

deveres familiares, utopia, responsabilidades políticas e nacionais, etc) é realizada por 
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mulheres, também. Por exemplo, pessoas buscam no consumo, na religião, em 

medicamentos, etc maneiras de “provarem” serem pertencentes a determinado gênero ou 

integrantes em determinado grupo. Entretanto, destaco que o objetivo do autor é teorizar 

sobre homens inseridos na masculinidade capitalista e de primeiro mundo, por esse 

motivo, entendo o conceito como pertinente para a dissertação. 

Como consequência desse hábito, “qualquer tentativa de mulheres participarem de 

espaços dedicados aos gamers seria vista como uma ameaça ao ideal comunitário de 

boyhood” (BURRILL, 2008, apud BLANCO, 2017, p.2). “Por ser visto e retratado como 

um ‘Clube do Bolinha’, a presença de mulheres nos MMOs costuma causar surpresa e até 

mesmo choque aos jogadores homens” (GRANDO; GALLINA; FORTIM, 2013, p.153). 

As consequências das mulheres entrarem nesse grupo e serem “descobertas” geram 

reações, para “defenderem” o ideal exclusivo do boyhood.  

Até o momento, apresentei dois motivos, pelos quais as mulheres estão longe da 

indústria e das práticas dos jogos digitais: baixo número de formandas em áreas ligadas à 

computação e tecnologia e preconceito usado como defesa para a preservação desse 

espaço “reservado”. O boyclub teve um surgimento intencional, que é o terceiro motivo 

pelo qual as mulheres estão longe da prática dos jogos: o marketing. 

 

2.3 Videogames para jogadores e jogadoras: o marketing como ferramenta de 

exclusão? 
 

Para falar do marketing acho interessante recorrer, brevemente, à história do 

videogame. Achar um consenso de quem ou qual momento surgiram os games é tarefa 

complicada. Alguns nomes são, geralmente, mencionados, como Nolan Bushnell, Ralph 

Baer, Shigeru Miyamoto, John Carmack, Hideo Kojima e Alan Turing. O ano de 1951 

foi importante para o início da criação de máquinas capazes de rodar jogos. Tentando 

provar que máquinas são capazes de realizar complexos problemas, John Bennet investiu 

na criação de um computador (construído por Raymond Stuart-Williams) capaz de rodar 

um jogo chamado Nim 38F

39. Ao apresentar a invenção para o público, as pessoas se 

                                                           
39 Neste simples jogo de salão, os jogadores recebem várias pilhas de fósforos. Cada jogador, então, se 

revezará para remover um ou mais palitos de qualquer uma das pilhas. O jogador que remover o último 

fósforo perde. No original: In this simple parlour game players are presented with several piles of matches. 

Each player then takes it in turns to remove one or more of the matches from any one of the piles. The 

player who removes the last match loses (DONOVAN, 2010, p.5). 
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interessaram menos pelas capacidades matemáticas da máquina e mais pela brincadeira 

(DONOVAN, 2010). 

Os anos de 1950 foram uma década de falsa largada para o videogame. Assim que 

começavam a explorar novas ideias sobre o fato, quase todos desistiam, convencidos que 

era perda de tempo. (Tradução própria, DONOVAN, 2010, p.9) 39F

40, ainda assim, essa foi a 

década do primeiro passo. Tanto que dez anos depois, um grupo de estudantes do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, desenvolveu um game 

chamado Spacewar!, no qual naves apareciam em uma tela em um campo estelar 

aleatório. A tela, inclusive, era algo inovador e luxuoso para a época, pois computadores 

“imprimiam” em papel ao invés de mostrar imagens. Ainda que fosse algo novo, era 

impraticável o jogo “sair do escritório”, já que só a máquina custava mais de $120.000 

dólares (idem). O ponto de virada para a popularização dos videogames, foi quando a 

empresa Atari entrou no mercado e começou a produzir máquinas e jogos. Eram dois 

andares de escritórios na Califórnia, ainda na década de 1970. Os dois andares interagiam 

para produção do mesmo jogo, como o Pong, porém o game seria lançado em máquinas 

diferentes. Na primeira, o foco era criar máquinas voltadas para a residência, enquanto 

que o outro andar se concentrava em produzir máquinas para serem jogadas por adultos 

em bares (LIEN, 2013)40F

41. Um outro momento importante para a indústria dos jogos foi a 

criação de videogames voltados para uso residencial. A Magnavox Odyssey foi a primeira 

empresa que comercializou, no ano de 1972, máquinas de videogames para uso doméstico 

no valor de US$ 100. Entretanto, o aparelho era limitado, não possuía som, só tinha 

compatibilidade com dois tamanhos de televisão e só funcionava em televisores da 

Magnavox. O Atari foi a empresa que ajudou a alavancar esse mercado, quando, 

inspirados pela Magnavox Odyssey, lançou em 1977 um aparelho residencial capaz de 

rodar o principal jogo da época, chamado Pong (DONOVAN, 2010). 

Algo que observei nessa primeira fase dos jogos é o grande número de homens 

como donos de empresas, desenvolvedores ou investidores. Mesmo não havendo 

distinção de gênero no ato do jogar, a impressão que passava era que homens se 

interessavam mais pelo assunto do que mulheres. Como apresenta Rodrigo Oliveira de 

Oliveira (2014, p.24) “os primeiros videogames não foram jogados em fliperamas ou nas 

                                                           
40 No original: The 1950s had been a decade of false starts for the video game. Almost as soon as anybody 

started exploring the idea they walked away, convinced it was a waste of time (DONOVAN, 2010, p.9).  
41 Disponível em: https://www.polygon.com/features/2013/12/2/5143856/no-girls-allowed Acesso em: 28 

de setembro de 2018. 

https://www.polygon.com/features/2013/12/2/5143856/no-girls-allowed
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casas das pessoas, mas sim em bases militares, laboratórios e departamentos de pesquisa 

em tecnologia, locais onde é comum pensarmos em uma maior presença de homens”. 

Ainda assim, quando mais popularizado e com máquinas já em bares, era habitual que 

mulheres jogassem games sem causar espanto por parte dos homens, muito menos, 

xingamentos contra elas (figura 9). 

 

 

Da mesma forma, o marketing da época era bem menos machista do que os anos 

seguintes. A própria caixa do Atari 2600 (figura 10) não fazia distinção de gênero ou 

idade.  

 

Figura 10: Caixa do Atari 2600, lançado em 1977 

 

Fonte https://tagn.wordpress.com/2006/12/16/christmas-1977/ Acesso em: 28 de setembro de 2018 

 

As publicidades do Atari também seguiam esse caminho (figura 11, figura 12 e 

figura 13). Como aponta Beatriz Blanco (2017, p.3) “Os primeiros anúncios da Atari, por 

Figura 9 – Mulheres jogando Atari 

  

Fonte: Video Games: O Filme (2014) 
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exemplo, exibiam pessoas de todas as idades e gêneros jogando videogames, sem 

direcionamento específico a nenhum desses públicos [homem ou mulher]”. 

 

Figura 11: Anúncio do Atari no Brasil de 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/02/atari-polyvox-1978.html  

 

 

Figura 12:  Anúncio do Atari em 1982               Figura 13:  Anúncio do Atari em 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BLANCO, 2017                                                    Fonte: https://bit.ly/2DFhxe2 

 

A mudança no marketing, voltando os games para “coisa de menino” se deu em 

meados da década de 1980. Momento no qual os videogames entraram em colapso e que 

ocasionou novas abordagens de venda. O número de vendas de consoles e games para 

https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/02/atari-polyvox-1978.html
https://bit.ly/2DFhxe2
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bares e residências era tão alto, que as empresas acreditaram serem invencíveis. Além 

disso, não havia uma regulamentação para a produção de games, “qualquer empresa” 

criava um cartucho de jogos e poderia vender. Consequentemente, a qualidade dos games 

era abaixo do esperado e os consumidores enjoaram dos jogos muito semelhantes. 

Em 1983, a América do Norte experimentou uma recessão massiva na 

indústria dos videogames, agora conhecido como videogame crash. 

Essa quebra teve efeitos devastadores, falindo empresas de jogos em 

sequência (…) O fato chave para essa crise de 1983, foi uma saturação 

do mercado de videogames com baixa qualidade dos jogos, resultando 

na perda de confiança do cliente.” (LIEN, 2013) 41F

42. 

 

Observando que o mercado estava em recessão e entendendo o que o público 

gostava, a empresa Nintendo entra no cenário de games. A empresa observou que os 

jogadores gostavam de jogar com um personagem, criavam vínculos de afeto. Foi o que 

aconteceu com Pac-Man, Pitfall ou Donkey Kong, jogos com um personagem 

interessante. Pensando nisso, a empresa lançou o icônico jogo Super Mario Bros, até hoje 

um dos personagens mais famosos dos videogames. O que quero destacar aqui, 

entretanto, é que a Nintendo refez o cenário de jogos e criou um “selo de qualidade”, 

“(…) uma promessa aos compradores que os jogos não os desapontariam e que não 

haveriam repetições desleixadas e quebradas de títulos, o que inundou o mercado e 

permitiu o crash” (LIEN, 2013) 42F

43.        

Para o mercado aquecer novamente, a Nintendo e outras empresas, começaram a 

fazer pesquisas com os consumidores e observar quem jogavam os games. Para facilitar 

esse contato, a Nintendo lançou a primeira revista especializada em jogos chamada 

Nintendo Power, que rapidamente se tornou a revista mais vendida para crianças, em um 

mês de circulação vendeu mais de 5 milhões de cópias. Não só isso, a empresa repetiu 

estratégias de marketing de sucesso e desenvolveu branding. Cereais do Mario, cuecas do 

Zelda, notebooks Nintendo, etc (DONOVAN, 2010, p.171). Tudo isso facilitou traçar um 

perfil demográfico do consumidor chegando na seguinte conclusão: mais garotos jogam 

videogames do que garotas (LIEN, 2013). Dessa forma, as novas campanhas tinham um 

foco maior nos garotos, como mostram Paula Casagrande Bristot, Eliane Pozzebon e 

Luciana Bolan Frigo (2017, p. 863) “(…) instituiu a ideia de que videogame era ‘coisa de 

                                                           
42 No original: In 1983, North America experienced a massive recession in the video game industry, now 

known as the video game crash. The crash had devastating effects, bankrupting game company after game 

company. (…) The key factor is that by 1983, the video game market was saturated with low-quality games, 

which resulted in a loss of consumer confidence. 
43 No original: “(…) a promise to buyers that the game would not disappoint them, and there would be 
no repeat of the sloppy and broken titles that flooded the market and led to the crash”. 
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menino’”. Tanto que na década de 1990, a ideia de que games eram coisas de menino, fez 

a Nintendo lançar o GameBoy, um videogame portátil que em tradução livre seria, jogo 

de garoto (Figura 14 e Figura 15). 

 

Pierre Bourdieu apresenta diversos conceitos para entender as relações entre 

dominantes e dominados. Um desses conceitos que ajudou na minha pesquisa é a ilusão 

naturalista. Esse conceito diz respeito sobre as ações, escolhas e opiniões serem 

adquiridas naturalmente, como se nascessem com cada indivíduo. Um bom exemplo está 

ligado ao biologismo, ou seja, em associar determinada característica física com 

determinado comportamento. Como apresenta Clóvis de Barros Filho 43F

44, “toda origem do 

racismo, toda a origem da xenofobia está nesse biologismo do comportamento humano. 

Está em tentar identificar nas origens genéticas e biológicas, comportamentos que na 

verdade são social e politicamente explicados”. 

Trazedo para meu objeto, a explicação biológica é uma “defesa do dominante” para 

explicar o lugar dos games estarem reservados aos homens. Dessa mesma maneira, surge 

                                                           
44 Disponível em: https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_1_-_o_campo_social Acesso em: 29 

de setembro de 2018 

Figura 14: Anúncio da Nintendo 

de 1989          

          Figura 15: Anúncio do Game Boy,  

1993 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2zFwRn0 Fonte: https://bit.ly/2R9SUsD 

https://issuu.com/espacoetica/docs/bourdieu__aula_1_-_o_campo_social
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o quarto motivo pelo qual mulheres aparecem pouco na indústria produtora e pouco 

dentro do cenário de games. Toda essa biologia dos corpos, ainda que não tenham 

comprovações científicas capazes de definir habilidade motoras ou intelectuais inatas, são 

constantemente mencionadas. Como apresenta Yvelise Fortim: 

É apontado que as mulheres têm menos coordenação motora, acuidade 

visual e menos habilidades no joystick que os homens (…) Também 

são citadas as estratégias de gênero – os homens são mais visuais e as 

mulheres têm preferências por estratégias verbais e analíticas. 

(FORTIM, 2008, p. 32). 

 

Apresentei aqui, quatro motivos pelos quais há um distanciamento entre mulheres 

e games. Primeiro o baixo número de formandas dentro da área de tecnologia e 

computação, áreas essas que são as principais responsáveis pelo desenvolvimento de 

games. O segundo motivo que apontei diz respeito ao lugar dos jogos estarem ocupados 

por homens, como se fosse algo exclusivo, um boysclub. O terceiro motivo diz respeito 

ao marketing, que ajuda a naturalizar o fato dos games serem coisas de homens. O quarto 

motivo é a naturalização de tudo isso, através de explicações biológicas que limitam a 

participação feminina nessas áreas. Destaco que todos esses motivos se relacionam entre 

si, ou seja, há poucas formandas porque se naturalizou – através das explicações 

biológicas e do marketing – que esse lugar é um “clube masculino”. Há, também, motivos 

de distanciamento relativos ao conteúdo dos jogos, que apresento no próximo item. 

                                

2.4 Representação feminina dentro dos games 

 

Apresentei anteriormente que o cenário dos games desde o início era composto, em 

sua maioria, por homens. Apesar de não haver espanto por parte de homens quando viam 

mulheres jogando, já existiam formas de sexualização. Por exemplo, havia uma máquina 

que rodava um jogo chamado Gotcha (“peguei”, em tradução livre). Esse jogo foi 

desenvolvido pela Atari em 1973, mais especificamente por Allan Alcorn. No jogo, dois 

jogadores se movem em um labirinto em que um jogador tenta “pegar” o outro, enquanto 

o cenário muda. O curioso fica por conta da máquina, os controles eram envoltos por duas 

cúpulas rosas de borracha, feitos para serem parecidos com seios femininos (DONOVAN, 

2010, p.31). Além disso, a propaganda de divulgação do jogo é, no mínimo, “curiosa”, 

com uma mulher loira em trajes “sensuais” e um homem segurando sua cintura por trás 

(figura 16). O que quero mostrar com esse exemplo, é que como esse cenário já era 
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composto por homens, em sua maioria, alguns comportamentos de representação do 

gênero feminino eram naturalizados. 

 

Figura 16: Máquina do game Gotcha! 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/33158682@N06/9168672185 

 

Na pesquisa também reparei que muitas das representações femininas nos jogos 

eram semelhantes às representações femininas em histórias em quadrinhos. Até os dias 

atuais, diversos games se transformam em HQs, como Mirror's Edge Exordium, 

Assassin’s Creed, Metal Gear Solid, entre outros. Do contrário também acontece, 

diversos personagens que são sucessos nos quadrinhos se transformam em games, como 

Batman, Homem-Aranha, o game Injustice (um jogo de luta em que personagens da 

empresa DC Comics se “reúnem” para lutarem entre si), entre outros. 

Partindo desse ponto, encontrei algumas produções da pesquisadora Nádia da Cruz 

Senna (1999 e 2007) em que relaciona representações artísticas com a representação da 

mulher em quadrinhos. Em um desses trabalhos, a autora discute a representação do 

feminino na cultura ocidental, presentes na produção das artistas plásticas do século XX. 

Ela faz um ótimo estudo de como a mulher é apresentada em diferentes momentos das 
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artes plásticas e compara como essas representações são feitas por homens e por 

mulheres. 

Uma outra abordagem feita pela autora é dividir as representações da mulher nas 

obras em categorias. Ela analisa diversas produções artísticas e insere em algumas das 

categorias como: divindade, maternidade, inocência, maturidade, sensualidade e ideal. Da 

mesma forma, ela aplica essa análise às HQs, que também são objetos de estudos da 

autora. As personagens que a autora chama de deusas de papel se inserem em categorias 

semelhantes como: mães, meninas, namoradas, sedutoras, vilãs, super-heroínas, 

irreverentes e contemporâneas. Além dessas categorias, Nádia da Cruz Senna apresenta 

cânones da forma de representar a mulher em quadrinhos, como curvilíneas, ideais, 

atléticas, mignons, diferentes biotipos e cibernéticas (SENNA, 1999). Aqui destacarei 

algumas dessas categorias e alguns desses cânones, relacionando-os com games. O 

objetivo aqui é apresentar uma abordagem histórica de como a mulher está sendo 

representada nos primeiros games. 

Uma categoria trazida pela autora que é frequente dentro dos jogos digitais são as 

personagens sedutoras. “As sedutoras reúnem valores definidos como puramente 

femininos: beleza, voluptuosidade, charme, capacidade e disposição para o amor; são 

"Afrodites" por excelência, (…) simbolizam as forças irrefreáveis da fecundidade” 

(SENNA, 1999, p.105). Os ilustradores (na grande maioria das vezes homens) – 

inspirados por mulheres de carne e osso, como Marylin Moroe, Brigitte Bardot, Elizabeth 

Taylor ou Sophia Loren – pegam características físicas, a personalidades ou até roupas 

dessas mulheres para criarem seus traços. 

A ideia de apresentar a mulher como sedutora é estratégia recorrente dentro das 

produções midiáticas (seja cinema, televisão, história em quadrinho ou games). A 

sedução é uma das “obrigações” culturais que a mulher “precisa aprender”. Logo, a 

sedução passa a ser uma ferramenta para a construção da mulher que é uma femme fatale 

(vilãs utilizam muito essa característica para conseguir fazer “maldades”; super-heroínas 

utilizam para ganhar mais destaque entre os leitores homens; a mulher que vai ser 

resgatada nas histórias também usa da sedução inocente e indefesa). 

A ampulheta é a figura chave para a construção destes corpos e, assim 

como este antigo símbolo da passagem do tempo, este cânone está 

associado ao culto da Deusa, nos primórdios da civilização. A ênfase 

nos caracteres sexuais explícita a vitalidade, a estreita união com a 

natureza e os ritos de fertilidade. Este modelo de formas generosas e 

graciosas é todo sedução, um convite ao prazer (SENNA, 1999, p.286). 
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Em todos os estudos sobre o tema do feminino e dos games, é comum que 

pesquisadores tragam algumas personagens icônicas da indústria. A primeira que destaco 

aqui é Lara Croft do jogo Tomb Raider (figura 17 – coloquei a personagem em momentos 

diferentes de lançamentos). Lançado em 1996, a arqueóloga britânica, Lara, atrai “(…) 

tanto o gênero masculino, por sua sensualidade e habilidades físicas, como o público 

feminino, que se sente imerso no jogo, participando como protagonista”, como apresenta 

Alessandra de Souza, Laiza Camurugy e Lynn Alves (2009, p. 44). Inspirada no 

arqueólogo do cinema Indiana Jones, a personagem é o marco mais famoso quando o 

assunto é a mulher como personagem principal de um game, pois é símbolo de mulher 

inteligente, forte e independente. 

 

Figura 17: A evolução da personagem Lara Croft de 1996 até 2013 

 

Fonte:https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/tomb-raider-saiba-como-surgiu-e-veja-

mais-curiosidades-sobre-franquia.html 

 

Como mostra Amilcar Bezerra e José Augusto Ribas ainda que essa seja um ponto 

positivo, Lara Croft “(…) em quase todos os jogos que estrelou teve sua imagem 

extremamente sexualizada, seja nas proporções corporais absurdas ou nas roupas 

provocantes fora de contexto” (2014, p. 5). Por exemplo, em 1996, a primeira Lara Croft 

(figura 18) que apareceu tinha uma estrutura física “(…) que lembra bastante o da boneca 

Barbie, composto por uma cintura extremamente fina e seios avantajados; seios estes que 
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logo virariam a ser marca registrada da personagem junto de seus lábios carnudos”. Além 

disso, uma camiseta azul colada ao corpo e um pequeno short com dois suportes para a 

personagem carregar pistolas, não são vestimentas ideias para quem vai sair para uma 

aventura. 

Apesar de existirem outras versões da personagem, destaco a Lara Croft de 2013. 

Isso porque ela tem proporções mais “humanas”, com roupas menos apertadas, a camisa 

regata não tem decotes tão “chamativos” e o destaque fica por conta dos antigos shorts 

usados pela personagem ser substituído por calças. A vestimenta fica mais propícia para 

uma aventura que envolve lutar contra vilões, escalar montanhas e dar saltos acrobáticos. 

“Para deixar ainda mais real, os designers optaram por deixar Lara com uma aparência 

levemente suja e suada, até mesmo com sangue em algumas partes, para dar ênfase a seu 

esforço físico e constante ação” (idem). 

 

 

Figura 18: A primeira Lara Croft, 

lançada em 1996 

Figura 19: A personagem Lara Croft, 

lançada em 2013 

  

Fonte: BEZERRA; RIBAS, 2014, p.7 Fonte: BEZERRA; RIBAS, 2014, p.9 

 

Fernando Mello de Amorim, Shayenne Nobumitsu, Leão Gabriel Gimenes Liao e 

Sérgio Nesteriuk Gallo (2016, p.273) afirmam que dá para traçar o visual de uma 

personagem através de dois aspectos: o físico e a vestimenta. Essas últimas têm maior 

importância no design de personagem devido às dimensões simbólicas como forma, cor, 

propósito e significado. Com isso, os autores e autoras concluem que a vestimenta possui 
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uma função de proteção, uma função ligada ao pudor e outra ligada ao adorno. Então, por 

exemplo, quando Lara Croft começa a usar calça comprida já detona uma preocupação 

nas atividades da aventureira estarem de acordo com a roupa utilizada. No caso do pudor 

é interessante analisar como este varia de acordo com certa cultura. Ou seja, enquanto o 

nu pode ser ofensivo para determinada religião, outra não interpreta como agressivo. Ao 

mesmo tempo o nu pode ser uma maneira de criar ou estimular uma sexualidade. 

A personagem Bayonetta é um bom exemplo para relacionar com o pudor e com o 

cânone da mulher curvilínea e atlética (nesse caso até em exagero) dentro das categorias 

de sedutoras e curvilíneas. O jogo de ação, homônimo da personagem principal, tem como 

mote a personagem Bayonetta, que pode utilizar quatro revólveres além de outras armas. 

O objetivo do jogo é derrotar os inimigos utilizando poderes especiais e magias. O que 

chamo atenção no jogo não é a história em si, mas sim a representação da personagem. 

Com uma personalidade descontraída, ela se destaca pelos movimentos e formas. Com 

exagero em alguns momentos, o jogo frequentememte hipersexualiza a personagem 

(BRISTOT, 2016, p.59). As roupas são colantes e possuem recortes para deixar o corpo 

à mostra, além de destacar poses que favoreçam uma anatomia completamente fora da 

realidade (ainda mais se tratando de uma luta) com o intuito de deixar os glúteos 

destacados, como apresenta Leticia Rodrigues (2014, p.70). 

 

Figura 20: Bayonetta em pose durante combate 

 

Fonte: BRISTOT, 2016, p. 60 

 

Antes de Lara e Bayonetta, contudo, uma personagem feminina apareceu no 

universo dos games: Samus Aran. O jogo Metroid lançado em 1986, Samus, a 

personagem principal aparece “(…) vestida com uma armadura dando a entender que ela 

é um homem e o próprio manual deixa isso claro” (BRISTOT, 2016, p.57). Manter a 
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identidade secreta ajuda a personagem a não ter pré-julgamentos por parte do jogador. 

Esse jogador só descobre que se trata de uma personagem feminina no final do game, 

como se esta fosse um prêmio ao jogador. E nem é só isso: 

Quando o jogo é terminado de forma muito ruim, sua identidade nem é 

revelada. A primeira condição para a revelação da identidade é terminar 

o jogo de forma ruim, levando em torno de 3 a 5 horas, quando sua 

armadura pisca e seu capacete é retirado mostrando seu rosto e seu 

longo cabelo castanho. Ao terminar, em menos de 3 horas sua armadura 

desaparece mostrando ela apenas com um collant rosa. E terminado o 

jogo em menos de 1 hora ela aparece somente de biquíni, como mostra 

a figura 21. (BRISTOT, 2016, p.57) 

 

Figura 21: Samus Aran – Metroid 1986 em momentos diferentes de revelação 

 

Fonte: BRISTOT, 2016, p.57 

 

Nesse caso observo que além da representação sexualizada, é comum a mulher 

aparecer como recompensa, troféu. O jogador é recompensado em ver uma mulher em 

trajes mínimos quanto melhor for a forma como o mesmo termina o jogo. Dentro dos 

quadrinhos a mulher como recompensa é lugar comum a ser pensado por autores, pois 

apresenta suavidade à história. “O estereótipo clássico era o da moça bem comportada, 

meiga, companheira, inteligente e com uma certa "quedinha" para meter-se em confusões. 

Isso ocorria, claro, para que pudesse ser resgatada nos braços musculosos do herói no 

último quadrinho, com direito ao beijo final” (SENNA, 1999, p.93). Alguns bons 

exemplos são Olivia Palito, namorada do personagem Popeye que sempre é vítima ou cria 

confusões, mas que no final é salva por “seu herói”; Lois Lane, namorada do Super-

Homem, que devido a sua dedicação à profissão, se envolve com situações de perigo, 

facilmente resolvidas pelo Super-Homem; Jane Potter, namorada do Tarzan, que ao 

precisar desembarcar na costa africana conhece um menino criado por macacos a quem 

se apaixona e por ele é salva é outro exemplo.  
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Dentro dos games esse tema é um dos objetivos mais comuns e um motivo que 

estimulam a participação masculina e afastam a feminina. Anita Sarkeesian faz diversos 

vídeos sobre personagens femininas em jogos e chama esse tipo de situação de Tropo da 

Donzela em Perigo 44F

45. Para se inserir nessa categoria, é preciso que a personagem esteja 

em um estado indefeso para ser resgatada por um herói masculino. Além disso, a este 

tropo, Sarkeesian adiciona uma sequência: vítima resignada, resgate heroico e beijo da 

vitória. 

Um exemplo clássico para ilustrar isso é na série do game Super Mario Bros, no 

qual o jogador controla o personagem Mario. Em quatorze jogos da franquia, uma 

princesa chamada Peach aparece, desses quais em treze ela é raptada e precisa ser salva. 

Esse único jogo que ela não precisa ser salva (Super Mario Bros 2) – e é uma personagem 

jogável – acontece mais por “acidente” do que por preocupação ou vontade de inserir uma 

personagem mulher jogável. A história começa no Japão quando um jogo extremamente 

parecido com Super Mario foi lançado. Nos Estados Unidos – a Nintendo, detentora da 

franquia do Mario Bros – resolveu inserir os irmãos Mario e Luigi. Como o jogo japonês 

tinha quatro personagens jogáveis a Nintendo resolveu adicionar Toad e a Princesa Peach 

para completar os espaços que faltavam. Como prova de que essa “escolha” foi um 

acidente basta analisar os jogos da franquia lançados recentemente. Em Super Mario Bros 

Wii e WiiU, Peach volta a ser raptada e o espaço para quatro personagens passa a ser 

preenchido por outro homem (um segundo Toad). Em outras palavras, ela volta a ser 

recompensa e no seu lugar é posto um personagem extremamente similar ao que já existe 

(SARKEESIAN, 2013)45F

46. 

Um outro caso em que essa situação ocorre é em outra franquia clássica, Zelda. A 

princesa que dá nome ao jogo é constantemente resgatada pelo herói Link, em diversos 

games da franquia, Zelda é sequestrada, amaldiçoada, possuída, transformada em pedra, 

entre outras situações, como apresenta Anita Sarkeesian (idem). Em algumas aventuras, 

entretanto, Zelda é “promovida” e aparece ou como personagem jogável ou como 

ajudante de Link. Destaco o jogo Zelda: Ocarina of Time em que a princesa consegue 

evitar ser capturada devido a um disfarce masculino. Entretanto, quando volta para a 

                                                           
45 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q&index=1&list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9y

P61 Acesso em: 09 de outubro de 2018 
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q&t=532s Acesso em: 09 de outubro 

de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q&index=1&list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61
https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q&index=1&list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61
https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q&t=532s
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forma estereotipicamente feminina, é capturada em pouco tempo (exatamente três 

minutos, segundo Sarkeesian).    

Essa fórmula serviu de inspiração para o jogo independente Super Meat Boy, no 

qual o jogador controla um cubo de carne e precisa desviar de objetos cortantes para 

chegar até sua namorada Bandage Girl que fora raptada por um vilão. Um outro jogo 

apresentado por Sarkeesian e que ilustra bem os tropos é o jogo chamado Planet 

Dinosaur, que nunca chegou a ser lançado no mercado. O jogo seria lançado no ano de 

1999 e seria estrelado por Krystal, uma raposa humanoide de 16 anos que era forte, 

heroica e capaz de derrotar qualquer tipo de monstro. Alguns anos depois, em 2002, a 

Nintendo resolveu reescrever o jogo e lançar com o nome de Star Fox Adventures. Nessa 

nova versão, Krystal passa de heroína para donzela em perigo, que é sequestrada e fica 

na maior parte da aventura em uma prisão de cristal. No final, claro, ela é resgatada pelo 

novo herói, FoxMcCloud, que fica apaixonado pela personagem (agora usando menos 

roupa e mais “sensual”).  

Anita Sarkeesian apresenta diversos outros tropos relacionados com a participação 

feminina nos games, mas aqui me atenho a trazer apenas alguns desses tropos. Um desses 

é a representação da mulher através de funções “secundárias”. Como apresentei no 

capítulo um, a função atribuída à mulher e ao homem vem desde sociedades primevas, 

com o homem fazendo atividades ligadas à “força” e à “honra” e a mulher dentro da tribo. 

“Passou a ser obrigação feminina providenciar todos os cuidados necessários à família, e 

esta situação permaneceu por séculos e séculos, mantendo-se até os dias de hoje em 

muitas culturas” (SENNA, 1999, p.240). Dentro dos quadrinhos, por exemplo, a mulher 

é a dona de casa, geralmente são as mães e esposas que ficam envolvidas com as tarefas 

domésticas, cozinhando, lavando, tricotando (idem).  

Nos quadrinhos há uma história icônica em que a mulher aparece com uma função 

secundária. Esse momento se deu na HQ do Quarteto fantástico número 75, como 

apresenta Laura Mattoon D’Amore (2012, p.1231). A história de quatro astronautas que 

foram expostos à radiação e ganharam super poderes, surgiu no início da década de 1960 

e fez grande sucesso entre o público jovem. Reed Richards e Sue Storm são um dos 

integrantes do grupo e o primeiro casal super herói da história. Em uma das HQs, Sue 

engravida e os passos seguintes, sobre o que fazer com uma personagem grávida, gerou 

discussões dentro do grupo. Com o nascimento do filho, Sue precisou escolher entre sua 

carreira e o filho. “Sue era geneticamente incapaz de ser uma esposa tradicional porque 

ela era biologicamente extraordinária. A ameaça simbólica aos papéis de gênero 
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conservadores foi simbolizada por sua incapacidade de entregar seu bebê com segurança” 

(D’AMORE, 2012, p.1231) 
46F

47. 

Dentro dos games apresentar a mulher em papel secundário é algo, também, 

recorrente. No próprio League of Legends é recorrente atribuir às mulheres gamers (nesse 

caso não as personagens, mas as jogadoras) que exerçam atividade considerada 

secundária, no caso, jogar de suporte (uma das posições dentro do game). Então, é comum 

que quando mulheres joguem o game e executem mal alguma tarefa, sejam ofendidas e 

ordenem para elas jogarem na função de suporte (no entanto, mesmo sendo uma posição 

considerada menor por alguns jogadores, a função tem grande importância). Isso pode ser 

observado, também em outros discursos, como quando alguém está fazendo algo mal feito 

e é repreendido com a célebre frase: “Faz como homem” ou “Joga como homem”. Esse 

enunciado silencia a mulher como possível boa jogadora ou capaz de exercer uma função 

principal, colocando o homem como o único ser capaz de fazer tudo corretamente. 

A ideia aqui nesse item foi apresentar motivos pelas quais as mulheres se afastam 

dos games, para complementar os apresentados no item 2.2. Esses xingamentos que 

apresentei brevemente acima são umas das consequências da entrada da mulher dentro de 

um “clube restrito”. No próximo item do capítulo irei detalhar melhor com alguns casos. 

 

2.5 Silêncio é a melhor arma? A violência contra a mulher dentro do cenário de 

games 

 

A popularização e a acessibilidade dos games, ajudou a deflagrar o machismo nos 

jogos, assim como acontecia em diversos outros ambientes sociais. Para começar, os 

games nunca foram pensados para mulheres. Como apresentei anteriormente, os 

personagens vistos nesses jogos são, em sua maioria, masculinos, viris, fortes, 

inteligentes, construídos para serem heróis e agradarem ao homem que joga. Com a 

chegada das mulheres nesse universo, a indústria precisou repensar o formato de produção 

de jogos para inserir o sexo feminino nesse contexto. 

Ainda assim, quando a mulher tenta quebrar com o instituído, ela sofre 

consequências dos homens que não aceitam essa participação. O primeiro caso que ilustra 

isso se deu em 2012 com uma sequência de vídeos da Anita Sarkeesian (anteriormente 

citado da dissertação) chamado Tropes vs Women in Video Games. Nesses vídeos, 

                                                           
47 Em tradução livre de: Sue was genetically incapable of being a traditional wife, because she was 

biologically extraordinary. The symbolic threat to conservative gender roles was symbolized by her 

inability to safely deliver her baby. (D’AMORE, 2012, p.1231)” 
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Sarkeesian fala sobre como as mulheres são representadas nos jogos digitais e cria tropos 

(arquétipos) dessas representações. Por ter conseguido grande alcance, tanto de 

apoiadores como de haters, “insultos à mentora do projeto transformaram-se em ameaças 

de outros tipos de violência, inclusive estupro e morte”, como apresentam Suely Fragoso, 

Raquel Recuero e Mayara Caetano (2017, p.8). 

A gravidade do problema foi tamanha que Sarkeesian precisou cancelar uma 

palestra na Universidade de Utah devido a uma ameaça de tiroteio 47F

48. Um outro exemplo 

de extrema violência sofrido por Anita é apresentado por Graciela Baroni Selaimen, diz 

respeito a um jogo “(…) chamado Beat Up Anita Sarkeesian, no qual os jogadores são 

convidados a dar socos na imagem de Anita – que, conforme vai sendo atingido, apresenta 

inchaços e marcas roxas”. 

O caso mais icônico e que ganhou destaque, sendo sempre citado pelos 

pesquisadores da área feminismo e games aconteceu em 2014, foi o chamado Gamergate. 

Esse evento ocorreu em 2014 quando o game, Depression Quest, desenvolvido por Zoe 

Quinn, recebeu aprovação de toda impressa especializada. Suspeitas do grande número 

de avaliação positiva começaram a surgir quando um ex-namorado da desenvolvedora 

postou em fóruns da internet suposta “troca sexual”, de Zoe Quinn por boa avaliação do 

game. 

O debate sobre a ética no jornalismo da indústria de jogos representou um pretexto 

para manifestações violentas de misoginia e até ameaças de estupro e morte contra 

mulheres desenvolvedoras de games. A revolta contra o fato de um jornalista ter vendido 

sua opinião nem foi levada em consideração, a culpa ficou por conta da mulher. Em quase 

nenhum momento a ética do jornalista ter, supostamente, se vendido foi levantada ou 

discutida. As críticas acabaram ficando por conta de uma mulher ter conseguido críticas 

positivas para o jogo desenvolvido. 

A fetichização da mulher “gamer” cai sempre que uma delas decide 

abrir a boca para revidar contra os incessantes assédios ou reclamar da 

postura dos homens que insistem em vê-las como um pedaço de carne 

com voz de veludo. A partir daí, o macho gamer, ao se ver tendo sua 

supremacia em seu ambiente natural ameaçada, passa a rechaçar a 

fêmea gamer e excluí-la de sua sociedade. Por quê? Porque elas são 

mulheres e mulheres só entram no imaginário do masculino fetichista 

caso responda adequadamente às suas investidas. Caso não, 

                                                           
48 Disponível em: http://edition.cnn.com/2014/10/15/tech/utah-anita-sarkeesian-threat/ Acesso em: 10 de 

outubro de 2018 

http://edition.cnn.com/2014/10/15/tech/utah-anita-sarkeesian-threat/
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GamerGates são abertos e, claro, vítimas se tornam culpadas. 

(PERSICHETO, 2015)48F

49 

 

Até hoje acontecem ataques às mulheres e à diversidade, mas nesse mesmo período 

em que aconteceu o Gamergate, outras desenvolvedoras de jogos foram ameaçadas e 

atacadas. Brianna Wu, desenvolvedora do game móvel Revolution 60, que teve seu jogo 

bem recebido pela impressa especializada, disse que precisou fugir da própria casa depois 

que ameaças de morte a ela e ao marido foram feitas. Além da boa avaliação do game, 

Wu denunciou sobre o assédio sofrido por mulheres dentro da indústria e pouco tempo 

depois o seu endereço já estava sendo veiculado na internet 49F

50.  

Atualmente, as formas de assédios continuam acontecendo dentro da indústria e se 

expandem no cenário das competições de esportes eletrônicos (eSports).  As competições 

são organizadas, geralmente, por empresas que fazem premiações financeiras aos 

jogadores. Na maioria desses campeonatos há possibilidade de times mistos, mas a 

participação feminina nesses times é praticamente inexistente. Tentando estimular e 

“convidar” mulheres para entrarem no cenário, há organização de campeonatos entre 

times femininos. Um caso marcante que ilustra a situação enfrentada pelas mulheres 

jogadoras se deu com Hanae Oseki, que já participou de diversos campeonatos de League 

of Legends e discutiu com um representante da organização New Revenge. Isso aconteceu 

depois que a organização se recusou avaliar sua equipe por se tratar de um time misto 

(com homens e mulheres). “Segundo o representante, as equipes deveriam ser 

exclusivamente masculinas ou femininas, alegando a existência de ‘uma lei nos esportes 

eletrônicos’ que impedia a existência de times mistos” (COELHO, 2016)50F

51. Isso era uma 

mentira do representante da organização porque não existe lei nenhuma que fale sobre 

isso. A situação piora ainda mais com novas justificativas para justificar o injustificável, 

como apresenta Daniela Cristina Menti e Denise Castilhos de Araújo: 

De alguma forma, a nova justificativa conseguiu ser pior do que as 

primeiras. Alegando “confusão” por parte dos funcionários 

responsáveis pelas redes sociais, a organização explicou que, “na 

verdade, não são aceitos times mistos por conta das viagens para os 

jogos”. O comunicado continua em um tom nauseante: “Se um pai de 

menina vê a filha viajando no meio de quatro homens, ele vai achar 

desagradável.” (MENTI; ARAÚJO, 2017, p.82). 

 

                                                           
49 Disponível em: https://tecnoblog.net/174053/o-que-e-gamergate-estudio-pax-east/ Acesso em: 10 de 

outubro de 2018 
50 Disponível em: https://kotaku.com/another-woman-in-gaming-flees-home-following-death-thre-

1645280338 Acesso em: 10 de outubro de 2018 
51 Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-normal Acesso 

em: 11 de outubro de 2018 

https://tecnoblog.net/174053/o-que-e-gamergate-estudio-pax-east/
https://kotaku.com/another-woman-in-gaming-flees-home-following-death-thre-1645280338
https://kotaku.com/another-woman-in-gaming-flees-home-following-death-thre-1645280338
https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-normal
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Os xingamentos são outras consequências que as mulheres passam ao entrarem 

nesse “clube do bolinha. Quando realizei as etapas da pesquisa, as entrevistadas sempre 

reclamavam de xingamentos sofridos. Pensando nisso, resolvi fazer uma rápida pesquisa 

e colher printscreens (figura 22) encontrados na internet com xingamentos feitos contra a 

mulher dentro do LoL. Juntei com os xigamentos apresentados pela RedBull 51F

52 e os 

categorizei. Os mais comuns foram as seguintes: “Vai lavar uma louça”; “Vai lavar 

roupa”; “Volta para a cozinha”; “Vai pro fogão”; “Homem não perde para menina”; 

“Mulher só serve para sentar numa R***”; “Vou te comer”; “Malcomida”; “Mulher só 

serve para ser suporte”; “Vadia”; “Vagabunda”; “Tinha que ser mulher”; “Deve ser 

gorda”; “É por isso que estamos perdendo”. Categorizei da seguinte forma: 

 

Figura 22: Printscreens de xingamentos feitos contra a mulher  

 

Fonte: print screen do jogo LoL52F

53 

a) Aqueles relacionados a fazer “atividades de mulher” – Inseri aqui os referentes 

aos seguintes xingamentos: “Vai lavar uma louça”; “Vai lavar roupa”; “Volta pro fogão”. 

Insiro essas agressões no que Bakhtin (1999, p.43) chama de dialogismo. Segundo Fiorin 

(2008, p.19), no livro “Introdução ao pensamento de Bakhtin”, dialogismo são as relações 

de sentido que se estabelecem entre, pelo menos, dois enunciados. Nos enunciados “estão 

                                                           
52 Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-normal Acesso 

em: 06 de novembro de 2017 
53 Combinado de imagens elaborado por mim através de prints encontrados na internet em blogs e fóruns 

sobre o assunto. Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-

normal Acesso em 13 de setembro de 2018 

Disponível em: https://boards.br.leagueoflegends.com/pt/c/taverna-do-gragas/Pael2cql-minha-frustraaaeo-

com-a-frase-menina-naeo-sabe-jogar?show=new Acesso em: 13 de setembro de 2018. 
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https://boards.br.leagueoflegends.com/pt/c/taverna-do-gragas/Pael2cql-minha-frustraaaeo-com-a-frase-menina-naeo-sabe-jogar?show=new
https://boards.br.leagueoflegends.com/pt/c/taverna-do-gragas/Pael2cql-minha-frustraaaeo-com-a-frase-menina-naeo-sabe-jogar?show=new
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sempre presente ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, com que ele 

refuta, confirma, completa, pressupõe, assim por diante” (idem, p. 21).  

Assim, nessa primeira categoria as agressões são relacionadas a fazer “atividades 

de mulher”, como apresentei anteriormente jogar videogames é “coisa de homem”. 

Alguns jogadores se sentem pertencentes de um “grupo superior” para xingar e impor 

seus pensamentos às mulheres, na mente desses sujeitos é: mulher na cozinha, fazendo as 

atividades domésticas, uma mulher passiva, que não questiona. Os enunciados 

transformam a palavra, com determinado acabamento, e direcionam a um destinatário. 

Esse destinatário, não é obrigatoriamente o imediato, mas a um “superdestinatário” 

(FIORIN, 2008). Por exemplo, quando um homem ofende a uma mulher, ele não só está 

sendo violento com aquela que está em contato direto, mas se afirmando dentro de um 

grupo de homens e ofendendo a um grupo maior de mulheres. 

Além disso, nessas frases observei o uso do verbo. Pensando semanticamente, são 

postos dentro do imperativo, tempo verbal que ordena, aconselha, faz um pedido. A 

pessoa que usa as frases “Vai lavar roupa”; “Volta pro fogão”; “Vai lavar louça” e afins, 

se coloca como aquela que dá a ordem, se porta em uma escala de superioridade. Essa 

ordem prevê uma noção de hierarquia, ou seja, só dá ordem quem está acima de outra 

hierarquicamente (a ordem é dada de uma mãe/pai para um filho/filha, um general a um 

soldado, entre outros infinitos exemplos). Assim, esse indivíduo, que dá a ordem aceita, 

também, todo interdiscurso por trás do imperativo da frase como: “Lugar de mulher é na 

cozinha”; “Mulher nasceu para cuidar do lar”; “As atividades domésticas são feitas para 

mulher”. 

b) Falas da inferioridade da mulher em relação ao homem – Insiro nessa categoria os 

seguintes xingamentos: “Homem não perde para menina” e afins. Além do dialogismo, 

levantado na categoria anterior, há uma marca linguística que traz um novo fator de 

afirmação da hierarquia e da superioridade: homem x menina. Homem se liga ao adulto, 

já formado, com opinião própria, que não precisa se submeter a ninguém. Em oposição a 

menina (ao invés de mulher), que ainda está formação de opinião, que precisa ser educada. 

É uma criança e consequentemente inferior. Com isso, deslegitima-se qualquer fala que 

a mulher, retratada como uma menina, possa ter. Em se tratando da questão do game, 

ainda podemos somar a isso, que o termo garota ou menina carrega, também, uma suposta 

falta de habilidade, já que a criança (menina ou menino; garota ou garoto) não tem, em 

teoria, a cognição necessária para jogar bem. Destaco que há casos em que chamar a 

mulher de menina ou chamar o homem de menino, não se aplica como sendo um 
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xingamento. De acordo com a minha experiência pessoal dentro dos games e com o que 

observo enquanto pesquisador, é comum esse tipo de tratamento principalmente dentro 

dos games (menina e menino; garota e garoto). 

c) Falta de habilidade da mulher – representada pelos seguintes xingamentos: 

“mulher só serve para ser suporte 53F

54”. Isso pode ser observado, também em outros 

discursos, como quando alguém está fazendo algo mal feito e é repreendido com a célebre 

frase: “Faz como homem” ou “Joga como homem”. Esse enunciado silencia a mulher 

como possível boa jogadora, colocando o homem como o único ser capaz de realizar tudo 

corretamente. 

d) Xingamentos relacionados ao ato sexual – Adicionei nessa categoria xingamentos 

como: “Mulher só serve para sentar numa R***”; “Vou te comer”; “Malcomida”; 

“Vadia”, “Vagabunda” e afins. Apresentam as agressões mais comuns e mais violentas, 

segundo os printscreens (figura 23) colhidos na internet. Além disso são os mais 

denunciados pelas mulheres gamers nos fóruns do jogo e nas entrevistas que realizei. 

Como apresentado no início da categorização do presente artigo, esses enunciados se 

relacionam com o conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, pois os homens 

(subentende-se que mulheres não se tratariam assim) que escrevem ou dizem esses 

xingamentos estão reproduzindo uma ideia da mulher que foi construída com outros 

discursos ao passar do tempo. Como visto anteriormente, a mulher é inferior (no 

pensamento desses indivíduos) cuja única função possível para ela exercer é o sexo. Isso 

também se dá em função do dialogismo que ocorre com a sexualização e objetificação na 

representação da mulher na sociedade e nos próprios games, como apresentei nesse 

capítulo. Com o intuito de chamar a atenção, vemos em comerciais ou programas 

televisivos, mulheres com roupas mínimas, sendo subservientes.  

Essa característica da representação feminina permite que ela esteja ligada com o 

ato sexual que, por sua vez, foi construído ao longo do tempo como sendo de privilégio 

masculino. A mulher experiente na relação sexual, era a prostituta, que o homem tinha 

relações (muitas das vezes sabida pela esposa que nada podia fazer) para ter prazer (volto 

ao caso das hetaria e melissas). A esposa, “a mulher de dentro de casa”, foi criada para 

realizar atividades domésticas, servir ao homem, ser submissa. Qualquer quebra nesse 

instituído era/ainda é uma quebra à honra do pai, da família, do marido. Isso acaba sendo 

                                                           
54 Dentro do League of Legends existem posições que um jogador escolhe previamente antes de começar 

cada partida. Uma delas é a de support cuja função é defender/apoiar outra posição do game. Com isso, 

quem escolher jogar de support, morre diversas vezes e mata poucos adversários.  
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passado para o discurso do homem que quando vê uma mulher com determinadas roupas 

ou fazendo determinada tarefa a chama de prostituta. 

 Com o intuito de não serem xingadas é comum que as mulheres alterem os apelidos 

para algo neutro. “A solução encontrada por muitas mulheres é escolher um nome em que 

não seja possível a identificação de seu gênero, ou mesmo o uso de um nome masculino, 

para que não precise passar por situações degradantes ou vexatórias.” (MENTI; 

ARAÚJO, 2017, p.83). Na verdade essa é uma estratégia comumente utilizada por 

mulheres ao longo da história. As autoras apresentam dois exemplos importantes dentro 

da literatura. O primeiro é Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas mais conhecida como 

“Cora Coralina” que foi repreendida pelo seu marido que a proibia de escrever e publicar 

suas poesias. O segundo exemplo é da paquistanesa MalalaYousafzai, que não aceitou 

uma determinação do talibã local de proibição de aulas às meninas, publicando em um 

blog parceiro da rede BBC, chamado “Diário de uma estudante paquistanesa”, no qual 

falava sobre sua paixão pelos estudos e as dificuldades enfrentadas no Paquistão. Seu 

pseudônimo foi descoberto e, em um ataque-surpresa ao ônibus escolar em que ela 

viajava, foi ferida com um tiro por um pistoleiro talibã, além de outras duas estudantes 

que também estavam no veículo. 

Ainda que a luta pelos direitos iguais e pela não violência, xingamentos e agressões 

contra mulher estarem longe do fim, já é possível observar alguns sinais pequenos de 

mudanças. Voltando às HQs, por exemplo, há diversas personagens que tentam quebrar 

e questionar posições socialmente instituídas. A próprias Lois Lane tem um quadrinho 

(chamado Lua de mel explosiva) em que precisou salvar o Super Homem depois que este 

perdeu seus poderes (SENNA, 1999, p.100). Outra personagem que chama a atenção para 

questões políticas e sociais é Mafalda, que tenta conscientizar sua mãe sobre a condição 

feminina (figura 24). Assim como Helga, mulher viking criada por Dik Browne e que 

recebe grande respeito além de conscientizar o leitor sobre o papel da mulher (figura 25). 
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Figura 23: Tirinha Mafalda conscientizando a mãe sobre papel da mulher 

 

Fonte: SENNA, 1999, p.229 

 

Figura 24: Tirinha Helga mostrando que é respeitada 

 

Fonte: SENNA, 1999, p.79 

 

Da mesma forma dentro dos games é possível observar personagens mulheres que 

fogem da representação sexualizada ou subalterna, principalmente com o crescimento de 

games independentes. Wigfrid do jogo de sobrevivência Don’t Starve é uma guerreira 

viking que tem grande força e é capaz de conseguir bônus de inimigos derrotados. Outro 

jogo que já mencionei na dissertação é Jotun que tem como personagem principal Thora, 

uma guerreira nórdica que sofreu uma morte inglória em alto mar. Outra que chama a 

atenção por fugir dos padrões de representação é Clementine do jogo The Walking Dead, 

utiliza roupas culturalmente atribuídas ao homem e expressa sua “feminilidade” através 

das expressões e da comunicação (BRISTOT; POZZEBON; FRIGO, 2017, p.869). 
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3. ALÉM DO JOGO: ABORDAGEM METODOLÓGICA E ANÁLISE DO 

CONSUMO VIRTUAL POR MULHERES EM LOL 

 

A ideia desse capítulo é apresentar as pesquisas empíricas que desenvolvi ao longo 

do mestrado que se voltam ao meu problema de pesquisa – quais são as motivações para 

o consumo de bens virtuais por mulheres gamers, utilizando a perspectiva de jogadoras 

do game LoL. 

No primeiro item faço uma breve demonstração sobre a abordagem metodológica, 

detalhando os métodos que utilizei, como, por exemplo, entrevistas qualitativas e 

apresentando o lado positivo e negativo desse método. Para tal utilizei autores que 

oferecem apontados sobre a utilização desse método como Martin Bauer e George 

Gaskell (2008). Além de entrevistas, utilizei também a netnografia como inspiração para 

manter um mensário de campo, com minhas observações à respeito do League of Legends. 

Trouxe a visão do Kozinets (2014) que utilizei para me guiar nessa abordagem e Suely 

Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral (2016) sobre métodos de pesquisa na internet.  

No próximo item começo a apresentar com detalhes a primeira coleta de dados com 

jogadoras de LoL. Fiz entrevistas semi-estruturadas entre os dias 04 e 07 de julho de 2018 

com cinco jogadoras entre 17 e 24 anos. Minha ideia nessa etapa era verificar se as 

perguntas que tinha elaborado estavam corretas (por exemplo se apresentavam falhas de 

conceito sobre o game) e se eram pertinentes para responder minhas hipóteses. 

No terceiro item do capítulo trago mais uma etapa de entrevistas referentes às que 

realizei, pessoalmente, no dia 21 de julho de 2018, com um total de 10 entrevistadas. Com 

a entrevista presencial poderia reparar nas reações, incômodos e dinâmicas das 

entrevistadas ao responder determinadas perguntas. Todas as entrevistas foram gravadas 

e posteriormente transcritas. Essa etapa me permitiu, também, fazer um diário de campo 

no qual falo sobre a feira, que participei no dia 21/07/2018, além de outras observações. 

Por último, nesse capítulo, discuto o mensário netnográfico mantido por mim ao 

desde julho de 2018 até dezembro de 2018, no qual observei situações comentadas pelas 

entrevistadas e consegui esclarecer dúvidas sobre determinado assunto. A ideia principal 

foi compreender como funciona o comércio de skin e tirar dúvidas sobre esse tema. 

Segundamente, a ideia é relacionar essas observações com o que as entrevistadas 

confessaram a mim e responder minhas hipóteses iniciais da dissertação. Para apresentar 

esse mensário netnográfico eu respondi a entrevista que realizei com as jogadoras. 

Obviamente não posso responder algumas questões pelas mulheres ou como mulheres, 
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portanto, minha ideia com esse tipo de questão foi transcrever partes do meu mensário e 

relacionar com as etapas de entrevistas. Finalizo essa abordagem sobre esse capítulo, 

repetindo a tabela com etapas metodológicas. 

 

Etapa Método Sexo Plataforma Período Jogo Anexo 

1 
Questionário 

quantitativo 

Homens 

mulheres 

Online 

Google 

Forms 

14/08/2017 a 

20/08/2017 
CS I 

2 
Entrevista 

qualitativa 
Homens 

Offline 

Gravadas 

20/09/2017 a 

26/09/2017 
CS II a VI 

3 
Entrevista 

qualitativa 

Homens 

mulheres 

Offline 

Gravadas 

27/03/2018 a 

30/03/2018 
LoL VII a XI 

4 
Entrevista 

qualitativa 
Mulheres 

Online 

Google 

Forms 

04/07/2018 a 

07/07/2018 
LoL 

XVII a 

XVI 

5 
Entrevista 

qualitativa 
Mulheres 

Offline 

Gravadas 

(Geek & 

Game Rio 

Festival) 

21/07/2018 LoL 
XVII a 

XXVII 

6 Netnografia 
Homens 

mulheres 

Online 

Dentro do 

jogo 

Julho/2018 a 

Dezembro/20

18 

LoL XXVIII 

 

 

3.1 Abordagem Metodológica 

 

Assim que se começa a fazer uma pesquisa surgem diversos questionamentos, 

objetivos, hipóteses. Só depois de muito a ser pensado, começa a se escolher a 

metodologia a ser utilizada nas investigações. Entre muitas possibilidades optei por 

utilizar métodos que compreendiam entrevistas e uma base de inspiração netnográfica.  

A entrevista qualitativa é “(…) uma técnica, ou método, para estabelecer ou 

descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da 

pessoa que inicia a entrevista” (FARR, 1982 apud BAUER; GASKELL, 2008, p.64).  Em 

outras palavras, uma entrevista serve como uma maneira de compreender determinada 

situação ou estilo de vida dos entrevistados, dando uma visão de quem está inserido em 

determinado meio. Como Martin Bauer e George Gaskell (2008, p.65) apontam: 

A compreensão dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos 

sociais especificados é a condição sine qua non [indispensável; 
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essencial] da entrevista qualitativa. Tal compreensão poderá contribuir 

para um número de diferentes empenhos na pesquisa. Poderá ser um 

fim em si mesmo o fornecimento de uma ‘descrição detalhada’ de um 

meio social específico; pode também ser empregada como uma base 

para construir um referencial para pesquisas futuras e fornecer dados 

para testar expectativas e hipóteses desenvolvidas fora de uma 

perspectiva teórica específica 

 

Para se realizar uma entrevista é necessário seguir alguns pontos. Ainda que estes 

não sejam obrigatórios ou sucessivos, alguns desses aspectos são importantes na 

elaboração das entrevistas. O primeiro ponto proposto pro Gaskell e Bauer (2008, p. 66-

78) é a elaboração de um tópico guia. Como o nome diz é um tema que rondará as 

perguntas a serem elaboradas nas entrevistas. A ideia é que as perguntas se adequem ao 

tópico guia para que não haja equívocos na elaboração das perguntas. Geralmente é uma 

página com parágrafos em referência às leituras realizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa, conversas com pessoas mais “entendidas” sobre o assunto e reconhecimento de 

campo. A função dele é lembrar o entrevistador caso aconteça esquecimentos ou guiar a 

entrevista caso esta esteja indo para um caminho fora dos objetivos e hipóteses que foram 

previamente pensadas. No próximo item do capítulo eu detalho o tópico guia que fiz como 

base para as entrevistas posteriormente realizadas. 

Depois do tópico guia elaborado, os autores apontam para a necessidade de fazer a 

seleção dos entrevistados. Essa seleção varia de acordo com o modelo e com o que se 

deseja pesquisar. Como o objetivo da entrevista qualitativa não é contar opiniões, mas 

explorar as opiniões sobre diferentes pensamentos sobre determinado assunto, não há 

necessidade de entrevistar diferentes membros do meio social com o objetivo 

quantitativo. Entretanto, se o assunto for de interesse para mais de um meio social, a praxe 

é realizar variáveis sociodemográficas como gênero, idade, classe social, nível de 

escolaridade, etc. Isso ainda pode variar caso o pesquisador só deseje saber a opinião de 

apenas um espectro sociodemográfico, como no meu caso, ao desejar ouvir 

exclusivamente a opinião de mulheres gamers do jogo LoL. Concluindo, Gaskell e Bauer 

(2008, p.70) afirmam que não há uma regra específica para a seleção de entrevistados. O 

pesquisador é quem deve montar a seleção dos respondentes. 

Um outro ponto que pensei antes de realizar as entrevistas foi na quantidade de 

respondentes ideal. Os autores Gaskell e Bauer (2008, p.70) discorrem, também, sobre 

isso. A princípio esse também é um critério do próprio pesquisador, que precisa ter em 

mente os objetivos e a hipótese que fundamentarão a pesquisa. Entretanto, um ponto 

interessante proposto pelos autores é a capacidade individual do pesquisador em lembrar 
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das reações, falas, linguagens corporais e demais aspectos durante uma entrevista. Em 

outras palavras, um relatório final sobre as entrevistas pode ter perdas de informação pela 

dificuldade do pesquisador em trazer à memória o tom emocional do entrevistado. Por 

esse motivo o ideal, proposto pelos autores, são de 15 a 25 entrevistas por entrevistador.  

Optei, também, para essa pesquisa, realizar entrevistas individuais ao invés de 

entrevistas grupais. Isso ocorreu porque as entrevistas individuais têm como ideia 

explorar o mundo da vida do indivíduo. Como o objetivo era saber a opinião das jogadoras 

com relação a temas como machismo e motivações no consumo de skins, alguma 

influência do grupo poderia causar desconforto. Por exemplo, as perguntas que envolviam 

machismo podem despertar particulares sentimentos em cada jogadora. Assim como ao 

ser perguntada sobre a motivação baseada no consumo pelo status, alguma entrevistada 

poderia ficar coagida ou envergonhada a responder com veracidade. Ainda que tenha 

focado em entrevistas individuais para basear minha pesquisa, não excluo a importância 

das entrevistas não estruturadas com grupos de jogadores próximos a mim. Foram eles 

que me guiaram em corrigir detalhes de perguntas específicas sobre o jogo ou dúvidas 

relacionadas às respostas sobre hierarquia de skin, por exemplo. 

Dentro do universo das entrevistas há determinados tipos que correspondem a 

determinadas características. Em outras palavras, uma entrevista pode ocorrer de quatro 

maneiras distintas: a) Não-estruturada, quando a conversação é informal, mas tem como 

objetivo a coleta de dados. Ela geralmente é utilizada em estudos exploratórios. Durante 

minha pesquisa utilizei em conversas com jogadores próximos, com o intuito de entender 

melhor o universo do LoL; b) Focalizada ou Centrada, tem um foco em determinado tema 

e o entrevistado fala livremente, mas o entrevistador não permite desvios ao tema original. 

Ela é geralmente usada quando o entrevistado passou pela experiência que está sendo 

analisada. Não a utilizei em larga escala durante a pesquisa, mas quando perguntei sobre 

machismo, deixei maior liberdade para as respondentes falarem sobre o assunto; c) Semi-

Estruturada, quando o entrevistador faz perguntas diretas, seguindo uma pauta, mas tem 

flexibilidade para ajustes. Essa última é usada, geralmente, para aprofundar o tema com 

pessoas que passaram pelo fato que está sendo pesquisado. Utilizei essa modelo de 

entrevistas na primeira rodada e na segunda rodada de pesquisas para a dissertação 

(descrevo-as mais detalhadamente no próximo item); d) Estruturadas, quando há uma 

relação fixa de perguntas, cuja ordem e formulação é invariável para todos os 

entrevistados. Deve ser utilizada quando o pesquisador já apresenta bom conhecimento 

do tema. Foi o modo como realizei as entrevistas da terceira rodada. 
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As entrevistas qualitativas, entretanto, possuem algumas críticas e problemas, 

principalmente, em comparação com outra metodologia conhecida como observação 

participante. 

Em tal situação [de entrevistas], o entrevistador não pode compreender 

plenamente a ‘linguagem local’: a conotação de alguns termos comuns 

pode ser totalmente diferente. Em segundo lugar, por diversas razões, o 

entrevistado pode omitir detalhes importantes. Pode ser que algumas 

coisas lhe pareçam apenas algo dado, aceito sem discussão; outras 

coisas podem ser difíceis de serem ditas com palavras, ou po 

entrevistado pensa que seria descortês ou mostraria falta de 

sensibilidade. Em terceiro lugar, um entrevistado pode ver situações 

através de ‘lentes distorcidas’, e fornecer uma versão que seja 

enganadora e impossível de ser testada ou verificada (BAUER; 

GASKELL, 2008, p.72). 

 

Pensando em possíveis problemas vindos com entrevistas, resolvi realizar algumas 

observações participantes com inspirações etnográficas. Ainda que esta não fosse o foco 

metodológico, a observação me ajudou em muitos pontos. Num primeiro momento, ao 

optar fazer uma etnografia digital (também conhecida por netnografia)54F

55 consegui 

compreender como os jogadores e jogadoras enxergam a importância das skins, quais são 

os níveis de raridade das skins, como as pessoas são tratadas por possuírem uma skin 

(principalmente mulheres), termos próprios (linguagem) dos jogadores que me ajudariam 

nas entrevistas, entre outros pontos. Essa primeira fase da observação participante me 

ajudou nas entrevistas realizadas pessoalmente. Além disso, dentro de um evento gamer, 

também realizei uma observação participante que narrarei posteriormente. Nesse evento, 

consegui identificar com maior facilidade cosplayers 55F

56 com skins de personagens do LoL, 

desenvolver melhor a conversa com as jogadoras, conseguir deixar mais à vontade as 

entrevistadas por ser alguém já inserido no meio, entre outros aspectos. Antes, contudo, 

procurei informações sobre esses tipos de metodologia e se poderia ou não ser aplicada 

na minha pesquisa. Destaco, antes de tudo, que esse não foi o foco principal 

metodológico, utilizei a etnografia e a netnografia como “inspirações”. 

Isso me guiou nas observações participantes realizadas por mim ao longo do 

mestrado. Antes de começar a pesquisar a comunidade de League of Legends, nunca havia 

                                                           
55 Como não é o foco principal do trabalho, não pretendo aqui entrar nas discussões que diferenciam 

etnografia de netnografia. Usarei tanto um termo quanto outro.  
56 São, basicamente, pessoas que se vestem inspiradas a algum personagem do mundo dos games, animes 

ou desenho animado. Na maioria das vezes essa customização é a mais fiel possível com o personagem que 

está sendo homenageado. Existem diversas categorias internas, mas que não detalharei aqui por não ser o 

foco. caso interesse indico os livros Cena cosplay: comunicação, consumo, memória nas culturas juvenis e 

o livro Cosplay, steampunk e medievalismo: memória e consumo nas teatralidades juvenis, ambos da autora 

Mônica Rebecca Ferrari Nunes. 
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jogado o game. Conhecia a importância dele dentro da comunidade gamer, tinha poucas 

noções das linguagens usadas, não conhecia a história do jogo, como era a comunidade 

no cenário brasileiro e a participação do LoL no desenvolvimento do cenário de eSports. 

No momento em que decidi pesquisar League of Legends criei em Outubro de 2017 uma 

conta. Adicionei alguns amigos para começarem a me ensinar o jogo e para me ajudarem 

a observar como se dava a relação entre os jogadores e as skins. Esses amigos 

adicionavam outros amigos e quando percebi uma rede de laços online estava formada. 

Intensifiquei a quantidade de jogos a partir de Agosto de 2018 com esse grupo formado 

(como falou Mark Granovetter, há uma força e importância entre os laços fracos formados 

em comunidades online) e individualmente. Ao estudar método de pesquisa em 

comunicação conheci a netnografia e percebi, que minha pesquisa poderia ser beneficiada 

por essa metodologia. 

Para entender a netnografia é importante entender a origem. Tudo começa com 

estudos etnográficos, uma abordagem antropológica que ganhou popularidade dentro das 

ciências sociais e dos estudos culturais.  

[Etnografia é] um coquetel de metodologias que compartilham da 

suposição de que o engajamento pessoal com o sujeito é fundamental 

para compreender uma determinada cultura ou ambiente social. A 

observação participante é o componente mais comum desse coquetel, 

mas entrevistas, análise de conversação e discurso, análise 

documentária, filme e fotografia, têm todos o seu espaço no repertório 

do etnógrafo. A descrição reside no âmago da etnografia, e 

independente de como essa descrição seja construída, é o intenso 

significado da vida social a partir da perspectiva cotidiana dos membros 

do grupo que se busca. (HOBBS, 2006, p. 101) 

 

Com isso posso afirmar que a etnografia é um método que realiza observações 

participantes além de empreender uma relação imersiva e prolongada com membros de 

uma comunidade. Mais que isso, ela tenta compreender e comunicar a realidade de uma 

comunidade específica, pormenorizada, sutil, historicamente curiosa e culturalmente 

fundamentada, que mesmo sendo familiar para os participantes é estranha e diferente para 

quem não está inserido nesse grupo (KOZINETS, 2014, p.62). 

As possibilidades que a etnografia permite e a sua abertura enquanto análise 

metodológica, resulta na possibilidade dela ser utilizada até os dias de hoje em diversos 

estudos e, em especial, estudos voltados para as comunidades de gamers. Ela se liga a 

outros métodos que recebem diversos nomes como: entrevistas, análise de discurso, 

análise literária, semiótica, videografia. Esses métodos guardam algumas diferenças em 

relação à concepção original da etnografia, mas são “inspirações”. “Embora se 
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relacionem à observação e à participação em comunidades e culturas, eles o fazem de 

modos particulares, capturando dados de maneiras específicas, determinados por padrões 

consensuais específicos” (KOZINETS, 2014, p.61). 

Adriana Amaral, Suely Fragoso e Raquel Recuero (2011, p. 167) defendem a 

etnografia como um possível método a ser desenvolvido para pesquisa empírica na 

internet. Defendem, também, estudos que tenham a etnografia como inspiração, 

exatamente o que fiz nessa dissertação. Isso porque, de acordo com as autoras, essas 

pesquisas têm “(…) partes dos procedimentos etnográficos de pesquisa mas não chegam 

a ir a campo, porém, podem incorporar protocolos metodológicos e práticas de narrativa 

como histórias de vida, biografias ou documentos para compor a análise dos dados” 

(2011, p. 168).  

A terminologia, entretanto, é passa por diversas discussões entre autores. 

Primeiramente, pensar a etnografia para a internet é ir contrário à tradição inicial da 

pesquisa etnográfica. Isso porque não há descolocamento para o campo no sentido físico 

do termo, ou seja, viagem para um país ou região, com o intuito de estar presente em uma 

tribo ou comunidade por determinado período de tempo (AMARAL; FRAGOSO; 

RECUERO, 2011, p. 171). “As dimensões de espaço e tempo foram redimensionadas 

pelas tecnologias de comunicação e informação” (idem). Com isso, naturalmente, a 

etnografia ganha espaço dentro desse novo contexto da vida na internet. Pensando nisso, 

Christine Hine cunhou o termo etnografia virtual como uma abordagem adaptativa que 

surge através da etnografia clássica e tem o objetivo de ser justa com a complexidade das 

relações da internet, além de defender as experimentações desse meio como uma resposta 

a novas situações. (AMARAL; FRAGOSO; RECUERO, 2011, p. 172). 

Outro termo próximo do cunhado por Hine é o de Netnografia proposto por Robert 

Kozinets. Considerando, também, as alterações das relações humanas ao longo do tempo 

e considerando a possibilidade de abertura dada pela etnografia, que surge a netnografia: 

A netnografia é pesquisa observacional participante baseada em 

trabalho de campo online. Ela usa comunicações mediadas por 

computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à 

representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal. 

Portanto, assim como praticamente toda etnografia, ela se estenderá, 

quase que de forma natural e orgânica, de uma base na observação 

participante para incluir outros elementos, como entrevistas, estatísticas 

descritivas, coletas de dados arquivais, análise de caso histórico 

estendida, videografia, técnicas projetivas como colagens, análise 

semiótica e uma série de outras técnicas, para agora também incluir a 

netnografia. (KOZINETS, 2014, p.62). 
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Além desses termos, outros nomes surgiram como etnografia digital, webnografia 

ou ciberantropologia. Como apontam as autoras, “tais terminologias parecem não propor 

mudanças substanciais à etnografia em si, mas em relação à maneira de lidar com os 

diferentes procedimentos de coleta e análises de dados (…)” (2011, p. 176). O fato é que 

não pretendo me alongar ou definir um termo ideal para minha dissertação, entretanto, 

usarei o termo netnografia como lugar do qual tirei inspiração para observar e analisar o 

game League of Legends. Além disso, vale ressaltar que minha ida à Feira (Geek & Game 

Rio Festival), embora não represente uma imersão online, já que compareci fisicamente 

ao evento, também teve uma inspiração etnográfica. Durante a feira, pude observar o 

comportamento de comunidade gamers, assim também como conhecer mulheres gamers 

e conversar com elas sobre os temas pertinentes à minha pesquisa.  

Ainda com relação à netnografia, ela A netnografia geralmente organiza seu método 

em etapas de pesquisa. Essas etapas são baseadas nas fases da etnografia. Num primeiro 

momento há planejamento do trabalho de campo, que consiste em encontrar e ingressar 

em um grupo ou comunidade. Já inseridos nessa cultura, eles devem coletar dados sobre 

o grupo, esses dados, por sua vez, precisam ser interpretados e analisados. No final, o 

etnógrafo precisa apresentar os resultados para a comunidade científica, apresentando, 

também, sobre a cultura e comunidade estudada. Pensando nisso, Kozinets (2014, p. 63) 

define as fases de pesquisa em uma netnografia. Para ele a primeira etapa é a definição 

dos problemas de pesquisa, elaboração dos planejamentos, tópicos a serem investigados. 

Posteriormente, há a identificação e escolha da comunidade a se pesquisar. A terceira 

etapa é o momento em que o pesquisador realiza as observações participantes da 

comunidade, a imersão e envolvimento no grupo, o que garante a coleta de dados. Esses 

dados são sequencialmente analisados e interpretados para depois serem apresentados em 

uma comunidade científica, implicações teóricas ou práticas e redação final. 

Para a dissertação não realizei uma análise netnográfica como “metodologias 

principais”. Como afirmei anteriormente, minha ideia foi uma inspiração em alguns 

pontos que considero essenciais para a confirmação ou negação das minhas hipóteses. 

Apresentarei no próximo item uma análise etnográfica que realizei no evento Geek & 

Game Rio Festival 2018, local em que realizei as entrevistas. Relato, também, um diário 

mensal netnográfico sobre o que observei nas partidas, entre a comunidade e a relação 

entre os jogadores e as skins.  Apesar de não ter jogado com mulheres, a relação com os 

homens jogadores me ajudou a fazer um contraponto e tentar entender alguns aspectos 

das “toxidades” da comunidade (que descrevo melhor nos próximos itens. 
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3.2 Parte um da pesquisa empírica: primeira etapa de entrevistas  

 

A ideia nesse item do capítulo é apresentar os dados referentes a quarta etapa das 

pesquisas que desenvolvi com as jogadoras de LoL. Fiz entrevistas semi-estruturadas 

entre os dias 04 e 07 de julho de 2018 com cinco jogadoras entre 17 e 24 anos. Minha 

ideia nessa etapa era verificar se as perguntas que tinha elaborado estavam corretas (por 

exemplo se apresentavam falhas de conceito sobre o game) e se eram pertinentes para 

responder minhas hipóteses. Destaco que todas as perguntas se mantiveram dessa etapa 

para a quinta, porém consegui perceber em quais perguntas precisava ser mais claro ou 

mais explicativo. Considero, também, as respostas dessas entrevistadas como parecidas 

com as respostas da terceira etapa. Com isso, esse momento da minha pesquisa fez parte, 

também, para meus apontamentos nas considerações finais. 

A minha ideia inicial era de conseguir entrevistar cinco jogadoras através de algum 

canal de voz como Skype ou Discord. Entretanto, apenas uma se apresentou para isso. 

Algumas das entrevistadas eram pessoas próximas de amigos ou amigas, porém não 

ficaram a vontade para esse contato comigo. Isso criou em mim a necessidade de nas 

entrevistas pessoais, levar alguma companhia feminina para deixar as jogadoras mais 

tranquilas (como assim fiz – apresento os detalhes no próximo item). Como solução para 

a impossibilidade de fazer esse contato – afinal a ideia aqui era verificar a pertinência das 

minhas perguntas – resolvi criar um formulário no google forms e enviei o link para as 

jogadoras. Por esse motivo, também, algumas respostas estão curtas (com apenas sim ou 

não). Esse método me limitou a estimular mais detalhes nas respostas, entretanto, foi 

compensado na quarta etapa de pesquisa empírica.  

Dividi as perguntas em quatro partes. Na primeira busquei traçar um perfil 

demográfico das entrevistadas tendo perguntado: idade, grau de escolaridade, profissão, 

valor aproximado de gasto com skins, tempo médio semanal gasto com o LoL, desde 

quando joga o game. A ideia era identificar se havia alguma relação entre o tempo de 

jogo, o valor gasto com skins e se a profissão poderia diminuir ou aumentar a compra 

destas. Além disso, perguntei qual o personagem que as entrevistadas mais gostavam. 

Pensei que era seria uma boa estratégia para escrever sobre os resultados: aqui na 

dissertação, decidi me referir às entrevistadas utilizando os nomes de seus personagens, 

mantendo o anonimato e estando de acordo com normas éticas de pesquisa, já que 

abordamos assuntos delicados como o machismo e a violência contra mulheres nos jogos. 
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Mais adiante, dedicarei mais atenção a esse ponto, pois uma pergunta aparentemente 

inocente (perguntar sobre o personagem preferido) revelou algo interessante. Das 5 

entrevistadas 3 fazem a preferência por campeões de função primária de suporte (como 

descrevi na introdução quando expliquei para que servem esses personagens). Esse fato 

é no mínimo “curioso”, pois essa posição no jogo é atribuída às mulheres ou então àqueles 

que pouco sabem jogar LoL, usado, inclusive, como xingamento e ofensa contra 

jogadoras e jogadores. 

 

Tabela  2 – Dados dos entrevistados e gasto com skins 

Fonte: Dados obtidos em entrevista com jogadoras de League of Legends 

Como mencionei anteriormente, das 5 entrevistadas 3 escolheram personagens de 

função primária de suporte seriam elas: Nami, Lulu e Thresh. A função primária dos 

outros personagens seria: Tristana – Atiradora; Jax – Jungler. Outro ponto interessante é 

que das 5 entrevistadas 3 escolheram personagens femininas seriam estas: Nami, Lulu e 

Tristana. Outra observação que faço desses dados é que a profissão não é impeditivo para 

a compra ou não de skins. Pelo que observei na pesquisa netnográfica é muito comum 

skins serem dadas como presente seja pelos pais ou amigos do jogador. Portanto, o valor 

gasto com skins não obrigatoriamente está atrelado à profissão (ou seja, profissões mais 

bem remuneradas levam a um maior gasto com skins). Já nessa amostra é possível 

observar que quanto maior o tempo de jogo, maior o gasto com skins. Destaco a relação 

entre valor gasto e tempo de jogo das entrevistadas Nami, Lulu e Thresh que estão no 

Apelido Idade Escolaridade Profissão 
Gasto com 

skins 

Tempo 

semanal 

Tempo 

jogo 

Jax 17 
Médio 

Cursando 
Estudante R$ 20,00 10 horas 

Desde 

2014 

Thresh 24 
Médio 

Completo 
Desempregada R$ 1.200,00 12 horas  

Desde 

2012 

Tristana  24 
Superior 

Completo 

Operadora de 

Telemarketing 
R$ 30,00 3 horas  

Desde 

2017 

Lulu 21 
Médio 

Completo 
Estudante R$ 2.000,00 10 horas 

Desde 

2013 

Nami 23 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 800,00 5 horas 

Desde 

2013 
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LoL desde 2013 e a última desde 2012 e já gastaram mais de R$ 800,00. O tempo semanal 

é outro fator que poderia ser determinante para o maior consumo de skins. Entretanto, não 

defendo essa relação (entre valor gasto e tempo semanal de jogo), pois esse tempo varia 

de acordo com observações das entrevistadas e das minhas próprias observações no 

mensário netnográfico (foi dito que em períodos de férias o tempo de jogo aumentava ou 

em certo períodos começavam a enjoar do game e buscar novas atividades de lazer). Outra 

pergunta que fiz, mas que não coloquei na pesquisa sobre a classe econômica das 

entrevistadas. Não coloquei pois algumas não souberam, não quiseram responder ou 

pediram para que eu não informasse. 

Na segunda parte da entrevista perguntei sobre os hábitos de jogo das entrevistadas 

como, por exemplo: como é sua rotina de jogo, em que momentos do dia joga, com quem 

e por que gostar de jogar LoL. Essas perguntas foram desenvolvidas para iniciar a 

conversa com as jogadoras e ter a ideia do grupo que essas mulheres se inserem. Todas 

as entrevistadas afirmaram jogar com grupos de pessoas em canais de voz, quando 

possível, entretanto isso não foi uma regra. Por exemplo, Thresh disse gostar do game 

pois “é um jogo legal, bem desenhado e para jogar com os amigos” (THRESH. 

Entrevista XIV. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 

2018. Entrevista realizada através do Google Forms. A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo XIV desta dissertação). Já Lulu disse: “Costumo jogar só. 

Pouquíssimas vezes jogo com amigos, mas poucas vezes. Quando estou com eles costumo 

jogar conversando em canais de voz.” (LULU. Entrevista XVII. [jul. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. Entrevista realizada 

através do Google Forms.A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XVII 

desta dissertação). Outra resposta que merece destaque na entrevista foi de Jax, que disse: 

“Gosto de jogar LoL devido a sua capacidade de me tirar do mundo real imperfeito, e me 

transportar para um mundo onde eu tenho domínio de quase tudo” (JAX. Entrevista I. 

[jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. Entrevista 

realizada através do Google Forms. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Anexo XVIII desta dissertação). Como essa parte foi elaborada com o intuito de começar 

a conversar com as jogadoras e estas se sentirem mais à vontade com a entrevista, não 

houve grandes destaques ou outras falas que me chamaram atenção ou se relacionaram 

com o objeto da dissertação. 

Na terceira parte, perguntei sobre o machismo dentro do LoL, como a empresa 

detentora do jogo (Riot Games) lida com a situação e quais são as estratégias que as 
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jogadoras usam para fugir dos xingamentos. Assim, perguntei: Você já mudou o seu 

apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar que é mulher? Quais os 

motivos?, Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Poderia descrever como se deu?, Já presenciou algum tipo de preconceito como por 

exemplo xingamentos contra outra mulher dentro do jogo?, Tem algum exemplo pra 

contar em que isso aconteceu?, Você se defende dessas agressões? Como?, Alguém (outro 

jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso aconteça? Se sim, o quê?, 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? Você 

acha que é suficiente?. 

Algo que foi recorrente nas minhas pesquisas e em leituras de trabalhos acadêmicos 

foi o fato das jogadoras narrarem a necessidade de mudar o apelido utilizado, 

principalmente quando, através desse apelido, é possível identificar o sexo da jogadora. 

Das cinco entrevistadas, quatro afirmaram que nunca mudaram o apelido para evitar o 

machismo ou por qualquer outro motivo. Segundo elas não foi preciso pois são nomes 

neutros. Jax, entretanto, afirmou que já alterou seu nome “porque mulher na comunidade 

gamer, ainda mais na do LoL, que é tóxica56F

57, não é tratada corretamente de igual para 

igual, mas sim com extremo machismo” (idem). 

Fiz perguntas, também, no âmbito do preconceito ou xingamentos, trouxe diversos 

exemplos dessas ofensas no capítulo dois da dissertação e quis escutar essas dificuldades 

através dos relatos das próprias mulheres. Ao serem questionadas se já sofreram algum 

preconceito por serem mulheres, apenas Thresh disse que isso nunca aconteceu com ela, 

talvez pelo fato, como respondido na pergunta sobre hábitos de jogo, ela ter mencionado 

jogar com amigos. Destaco as respostas de Jax que afirmou já ter sofrido com esse 

problema e descreveu dizendo que: “Se deu a partir do momento que meu amigo, que 

estava indo duo comigo na Bot 57F

58, citou meu nome. Só essa simples menção já fez com 

que alguns jogadores viessem falar que lugar de mulher é na cozinha” (idem). Já com 

Tristana essa situação ofensiva já ocorreu como é possível ver através da fala: “Sim. Eu 

estava ainda no saguão e após eu pickar o rato um cara escreveu ‘vê se não feeda, sua 

p*ta!’”. Outra jogadora que descreveu os xingamentos sofridos foi Lulu, tendo dito que 

as ofensas são sempre voltadas ao cunho sexual. Nunca é por não saber jogar. Segundo a 

                                                           
57 Tóxica na gíria dos gamers é aquela comunidade em que os jogadores se xingam, fazem cobranças 

exageradas, transbordam negativismos em partidas, saem durante uma partida que está em andamento, não 

beneficiam o grupo com atitudes, entre outras características.  
58 Posição estratégica dentro do jogo. 
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jogadora, ela conversa menos, pois os xingamentos saem do “Seu viado” para o “Sua 

p*ta!”, “Mama eu”. Além disso ela já presenciou outras situações de preconceito contra 

mulher como podemos mostrar na seguinte declaração: “Sim. Eu tava com uma amiga 

jogando de Lulu, e ela começou a reclamar. Ai o cara falou: Vai ver deve ser mulher, se 

fazendo de vítima, tá triste porque tá perdendo” (idem). 

Sobre se defender desses casos, todas disseram que se defendem no mesmo 

momento, não se calam. Inclusive Thresh, que disse nunca ter presenciado um caso de 

machismo dentro do jogo, afirmou que se defenderia caso o presenciasse. A maioria das 

jogadoras disseram que silenciam o bate-papo com o jogador e ao final da partida fazem 

uma reclamação à Riot Games. Mostro como isso acontece através das falas de Nami: 

“Deboche é a melhor arma, tiram eles do sério. E ignorar também, eles continuam 

falando, e ficam irritados por serem ignorados. No final, é só questão de jogar a culpa pra 

alguém das próprias frustrações.” (NAMI. Entrevista XVI. [jul. 2018]. Entrevistador: 

Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. Entrevista realizada através do Google 

Forms. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XVI desta dissertação). 

As falas de Tristana indicam que suas reações dependem das situações em que está 

inserida. Porém, ela afirmou ficar sendo irônica até “deixar o cara irritado” (TRISTANA. 

Entrevista XV. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 

2018. Entrevista realizada através do Google Forms. A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo XV desta dissertação). Jax disse: “Eu apenas muto eles e continuo o 

meu jogo, se eu for me defender só vai render mais xingamentos por parte deles” (idem).  

Também perguntei sobre o papel da Riot Games em casos de machismo e se para 

elas uma suposta intervenção da empresa para evitar esses casos seria suficiente. Destaco, 

novamente, a notícia em que a Riot Games foi acusada de discriminação de gênero. 

Dificilmente se pode esperar algo de uma empresa que é acusada de propagar e defender 

uma cultura dos “homens primeiro”. Como essa notícia foi veiculada em data posterior 

às entrevistas, nenhuma jogadora citou algo do tipo. Das cinco entrevistadas apenas 

Thresh afirmou que o papel da Riot Games é suficiente para coibir os problemas com 

machismo, entretanto, destacou que é necessário revisar as denúncias feitas por jogadores 

e punir os responsáveis (idem) (lembro que Thresh disse nunca ter presenciado um caso 

de machismo e nunca ter sofrido nada do tipo). Destaco a fala de Nami que disse: 

“Adianta nada, já cansei de mandar report 58F

59 com prints59F

60 e eles mandam e-mails: é 

                                                           
59 Denúncia feita pelas jogadoras. 
60 Imagem da tela com as ofensas recebidas. 
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realmente chato isso, estamos tomando medidas para diminuir... “Nah”. Tô esperando as 

medidas” (idem). Destaque, também, para a fala de Jax que afirmou: “Apenas dão a opção 

de denunciar, porém a punição não é nem um pouco eficaz. Não acho que seja o 

suficiente.” (idem).  Resposta seguida pela de Tristana: “Mais ou menos. Eles tinham que 

avaliar melhor os chats e os tickets” (idem). Lulu também fez uma observação 

interessante sobre o papel da Riot Games: 

Vi jogador ser banido por chamar uma criatura do jogo de galinha [o 

nome real dessas criaturas é Acuaminas]. ‘Eu morri para as galinhas do 

jogo’, foi um cara de um grupo que eu participo. Nunca vi um 

posicionamento dela contra isso em específico [contra o machismo e 

xingamentos nos jogos], vi sobre a comunidade ser tóxica em geral 

(idem). 

 

O que me fez pensar é: qual o critério para uma empresa punir um jogador por 

chamar uma criatura de galinha, mas não punir de maneira coerente quando o assunto é 

discriminação? Destaco ainda que durante minhas observações netnográficas, grande 

parte dos jogadores chamam as Acuaminas de galinhas, inclusive jogadores famosos e 

streamers. 

Na quarta parte as perguntas foram feitas sobre as motivações de compra de skins. 

Perguntei: Quais são as principais razões para consumir skins?, Já presenciou algum tipo 

de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin pelo status (valor 

intangível/externo do produto)?, E você já consumiu/possui skins pelo status?, Você já 

consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro do “mundo 

virtual”?, Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)?, Você já consumiu uma skin para se 

inserir dentro de um grupo? Já presenciou algum tipo de situação em que alguém 

consumiu uma skin para se inserir dentro do grupo?, Você já comprou skin para evitar o 

machismo dentro dos jogos?, Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar 

xingamentos ou preconceito dos homens?. 

A principal motivação comentada pelas jogadoras para a compra de skins foi a 

alteração da aparência do personagem, citada como a principal motivação por Thresh, 

Tristana e Jax. A última salientou que comprou skin porque gostaria de ter pelo menos 

uma no “inventário” e, além disso, são “legais de ter” porque mudam algumas habilidades 

dos personagens os deixando com outras cores. Tristana disse: “Sim. Comprei porque 

gosto de ver as skins durante a partida. Geralmente compro as que mais gosto. Não gasto 

compulsivamente”. Segundo ela, o consumo se dá “pela aparência do campeão dentro da 
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partida”. Thresh aponta o fato do consumo de skins acontecer na época em que trabalhava 

e dava de presente para amigos e salienta que o principal motivo está na ordem estética. 

“Eu comprava muitas skins quando tinha emprego e dava muitas de presente para amigos 

por achar bonitas mesmo”. Jax também destaca a questão visual como motivação de 

compra. Como afirma através da resposta: “Porque mudam algumas habilidades do 

campeão, deixam com outras cores e o Recall também fica diferente”. Já Lulu citou o fato 

da raridade e oportunidade de ter uma skin que pode sair da venda nas lojas. Conforme 

sua resposta, o consumo se deu em uma promoção, porque era skin legado e fica pouco 

tempo disponível para compra. A principal razão, segundo ela, se relaciona com a Riot, 

“porque eles criam motivos, ‘Ah, essa skin é legado!’, ‘Essa skin nunca mais vai voltar a 

ser vendida!’, gosto de ter itens raros do jogo”.  

A diferenciação estética pode estar ligada, também, ao status. Essa motivação me 

chamou a atenção desde o início das minhas pesquisas. Isso porque na segunda etapa de 

pesquisa empírica com jogadores de CS:GO, alguns entrevistados citaram esta como 

motivação principal para se ter uma skin. Além disso, essa pergunta foi aquela em que as 

entrevistadas respondiam de maneira mais curta e evasiva. Isso me chamou a atenção para 

que nas entrevistas pessoais eu tentasse deixar claro que não estava fazendo julgamentos. 

Também achei necessário que eu ficasse atento a detalhes ao meu redor que pudessem 

“denunciar” o receio em se afirmar o consumo pelo status. Em outras palavras, diversas 

jogadoras ficam tímidas em assumir que compraram algo pelo status ou não entendiam 

que o consumo de skins tenha sido feito, de fato, por esse motivo. A motivação ao comprar 

uma skin pelo status, ou seja, pelo valor intangível do produto (distinção em relação aos 

demais) foi mencionada por quatro das cinco entrevistadas. Entretanto, apenas Lulu 

assumiu que consumiu skin por esse motivo, como mostro na seguinte frase: 

Conheço gente que já comprou skins só pelo status, por ser a skin do 

momento, todo mundo que tinha era f*da. Já consumi coisas caras só 

pelo status. Eu nunca me perguntei isso, quando você pergunta eu 

penso: ‘Caramba quanta coisa eu já fiz’”. 

 

Jax, Tristana e Nami afirmaram que apesar de não terem comprado skins pelo status 

já viram isso acontecer, como apresento através das falas de Nami: “Comprou a skin e 

nem jogava com o personagem” e nas falas de Jax “Já presenciei muitas situações desse 

tipo. Ainda não [comprou skin pelo status], mas gostaria de comprar uma skin ultimate60F

61”. 

Thresh foi categórica em negar qualquer tipo de exemplo em que o consumo se pautava 

                                                           
61 As skins dentro do League of Legends têm níveis diferentes de raridade sendo a skin ultimate o nível 

mais raro. 
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nessa motivação: “Não [comprou skin pelo status]. As pessoas que eu conheço compram 

skins mais exclusivamente por estética/efeitos em jogo do que por algum tipo de status”. 

A resposta de Tristana foi que já presenciou pessoas que compraram skin por esse motivo, 

mas negou ter sido ela61 F

62.  

Ao serem perguntadas se há motivação para se comprar skin pela 

autorrepresentação identitária, ou seja, para mostrar quem se é no cotidiano dentro do 

game, Thresh, Nami e Lulu afirmaram terem adquirido skin por esse motivo, como pode 

ser visto na fala de Thresh: “Comprei o pacote pentakill porque me identifico com o tema 

das skins mesmo sem jogar muito com alguns dos personagens”. Uma resposta que me 

chamou muita atenção foi a de Nami, quando afirma: “As guardiãs estelares são muito 

compradas pelas meninas e meninos gays pela temática fofa e girl power”. Lulu também 

afirmou que skins podem ajudar na representação de quem se é dentro do game: “Sim, 

comprei skin que parecia comigo. Curtindo o verão, croma pack azul, por causa da cor 

do cabelo. Carma Ordem de Lótus era a skin”. Tristana e Jax simplesmente negaram, 

dizendo apenas “não”, sem elaborar a resposta. Essa pergunta também me estimulou a 

fazer entrevistas presenciais e explicar da melhor maneira possível para não causar 

dúvidas nas entrevistadas. Isso porque o termo autorrepresentação identitária pode não 

ser facilmente compreendido através de respostas do tipo “sim” ou “não”.     

A terceira motivação de compra pensada por mim como hipótese, a compra para 

inserção dentro do grupo, foi negada por todas as entrevistadas. Apenas Nami disse que 

existem casos em que algumas pessoas compram quando o grupo combina de todas 

jogarem com determinada skin, como é possível ver na frase: “Não, só talvez quando as 

pessoas brincam de jogar com skin fechada. Por exemplo, todas de guardiãs estelares, ou 

todas de fliperama. Mas nunca cheguei a comprar pra isso”. As demais entrevistadas 

negaram com apenas um não quando perguntadas sobre o fato. Apesar de ser um item 

aparentemente negado inicialmente, foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro 

porque algumas das entrevistadas disseram jogar sozinhas e por isso não havia tanta 

necessidade do consumo como inserção social. Será então que se uma jogadora tiver um 

grupo com quem joga regularmente o consumo de skin se torna pautado nessa motivação? 

Tento responder com minhas observações no último item do presente capítulo, através da 

pesquisa netnográfica. Em segundo lugar, se alguém consome pensando no status ou pela 

autorrepresentação identitária ela já não está pensando, ainda que inconscientemente, 

                                                           
62 Aqui destaco a necessidade de ter realizado a entrevista presencial, pois a resposta da entrevistada foi 

extremamente curta, um dos exemplos que apontei no início do presente item. 
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num tipo de inserção em grupo? Será que se não houvessem outros jogadores para se 

mostrar a skin, ter uma skin (ainda que comum, não rara) seria tão interessante? Afinal de 

contas, se um consumo é pautado na estética (como citada por quase todas as entrevistadas 

nessa fase da pesquisa) qual a graça de tê-lo senão para mostra-lo? 

Por último fiz uma pergunta que me despertou curiosidade no início do projeto, 

seria a compra de skin feita com o intuito de fugir do machismo e dos xingamentos? Todas 

as entrevistadas responderam de maneira negativa, com apenas um “não”. Novamente, 

minha resposta para essa hipótese ter sido negada se encontra no último item, em que cito 

minhas observações netnográficas. 

 

3.3 Parte dois da pesquisa empírica: segunda etapa de entrevistas 
 

Nesse item do capítulo apresento como realizei a pesquisa empírica cujo objetivo 

principal é responder sobre as motivações de consumo pelas mulheres. Assim como na 

etapa anterior, dividi as perguntas em quatro partes. Na primeira, busquei traçar um perfil 

demográfico das entrevistadas tendo perguntado: idade, grau de escolaridade, profissão, 

valor aproximado de gasto com skins, tempo médio semanal gasto com o LoL, desde 

quando joga o game. Além disso, perguntei qual o personagem que as entrevistadas mais 

gostavam para fazer a identificação das mesmas mantendo o anonimato. Nos próximos 

itens eu descrevo uma observação, no mínimo curiosa, quanto a essa pergunta. Na 

segunda parte da entrevista perguntei sobre os hábitos de jogo das entrevistadas. Na 

terceira parte perguntei sobre o machismo dentro do LoL, como a empresa detentora do 

jogo (Riot Games) lida com a situação e quais são as estratégias que as jogadoras usam 

para fugir dos xingamentos. Na quarta parte, as perguntas feitas foram sobre as 

motivações de compra de skins. 

Lembro de um detalhe importante: essa é a segunda etapa de pesquisa que visa 

responder a motivação de compra de skins por jogadoras de League of Legends. Como 

afirmei anteriormente, na primeira etapa, não pude observar se algumas reações às 

perguntas resultaram de possíveis incômodos com o fato do entrevistador (eu) ser um 

homem. Assim, para complementar a etapa anterior de entrevistas, realizei entrevistas 

pessoalmente, no dia 21 de julho de 2018, com um total de 10 entrevistadas. Optei por ir 

em uma feira nerd onde poderia observar as relações entre jogadores e jogadoras, se 

haveria algum tipo de resistência às mulheres, como funciona esse tipo de feira e a 

importância para o público frequentador. Com a entrevista presencial poderia reparar nas 
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reações, incômodos e dinâmicas das entrevistadas ao responder determinadas perguntas. 

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Todas estão nos anexos 

da dissertação. Começo essa parte da pesquisa descrevendo um diário de campo. Detalho 

a feira e observações sobre o público e games: 

No dia 21 de julho de 2018 fui até o Rio Centro – centro de convenções no Rio de 

Janeiro que já sediou grande eventos como Olimpíadas e Bienal do Livro – para participar 

do Geek & Game Rio Festival 2018. Tendo ficado entre as 11 horas e 17 horas, observei 

que o evento era voltado para o público nerd e gamer, entretanto, diversas pessoas fora 

desses grupos estavam participando. Havia dois palcos 62F

63 com atividades distintas 

acontecendo. Um era voltado para a participação do público, no qual crianças jogavam e 

interagiam com jogos digitais e elementos da cultura pop. No segundo palco havia 

competições de eSports e apresentação de influenciadores digitais jogando. Nesse dia, 

por exemplo, os influenciadores Murilo Cervi, conhecido pelo apelido Muca Muriçoca, e 

William Lemos, conhecido pelo apelido de Gordox, fizeram uma exibição descontraída 

de uma partida de League of Legends. Partidas de um campeonato do game Rainbow Six 

e Gang Beats também aconteceram. Destaco que no dia anterior, aconteceu uma 

competição feminina de Rainbow Six. 

Além desses palcos havia uma parte central, chamada de Artist’s Alley, voltada para 

desenhistas, designers e artistas plásticos apresentarem e comercializarem seus trabalhos. 

Outro ponto muito movimentado era o Cosplay Space. Dedicado ao público que cria e 

trabalha com cosplay, o local era voltado para se tirar fotografias com os profissionais, 

além de competições entre estes. Próximo a esta parte, havia uma área reservada ao 

encontro entre influenciadores digitais ligados à cultura nerd, gamers e o público. 

O evento contava com outras partes movimentadas. Um local de jogos de tabuleiro, 

jogos arcade, grandes marcas, principalmente de periféricos de computador, colocaram 

stands para venda de produtos, apresentação de games em realidade virtual, lojas de 

camisas nerds e da cultura pop, lojas de action figures, stands das empresas IGN e 

Multishow também marcavam presença. 

O espaço que mais prestei atenção e cujas observações se ligam ao objeto da 

dissertação é a parte onde video games estavam disponíveis para o público presente jogar. 

Na fila do jogo League of Legends, por exemplo, poucas mulheres estavam presentes. A 

                                                           
63 Geek Station e Game Stadium 
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maioria era composta por meninos (em sua maioria crianças) acompanhados de adultos. 

As meninas que estavam na fila, também aparentavam ser novas, com menos de 14 anos. 

Realizei 10 entrevistas com jogadoras que foram somadas às outras 5 entrevistas, 

que mencionei anteriormente. É importante mencionei que fui ao evento com uma amiga, 

Isadora Soares Lessa, que mesmo não se considerando gamer se propôs a me ajudar na 

abordagem com as jogadoras. Optei por essa estratégia para não criar algum tipo de 

intimidação ou vergonha ao responderem as perguntas. 

Optei, num primeiro momento, (enquanto a feira ainda estava vazia) por entrevistar 

mulheres vestidas com cosplay de personagens do LoL. Com a feira mais cheia, o número 

de pessoas para tirarem fotos com as cosplayers aumentou e optei por outra estratégia. 

Fui para a fila dos computadores que estavam disponíveis para jogar League of Legends 

e enquanto aguardavam o momento para jogar, tentaria entrevistá-las. Entretanto, como 

falei anteriormente, isso não foi possível diante do número pequeno de jogadoras e 

jogadores muito novas, que poderiam não entender algumas das minhas perguntas e que 

poderiam suscitar questões de ética de pesquisa por serem crianças. Com isso, resolvi 

fazer perguntas aleatórias em grupos de mulheres que jogavam LoL. Optei por conversar 

com jogadoras que estavam desacompanhadas de pais, mães, responsáveis, mas, 

principalmente, longe da presença de homens. Fiz isso para evitar que uma presença 

externa influenciasse nas respostas e, consequentemente, ficassem inibidas. 

Todas as entrevistadas no evento se mostraram receptivas para responder as 

perguntas. Uma delas me mostrou printscreens de xingamentos contra ela. Uma ideia que 

tive antes de começar a fazer as entrevistas era de que eu seria questionado pelo fato de 

ser homem, branco e hétero. Porém, nenhuma das entrevistadas pareceu se incomodar 

com isso, pelo contrário, quando entrava no assunto sobre machismo dentro do LoL, elas 

se empolgavam e se abriam sobre suas raivas, frustrações e tristezas contra esse tipo de 

comportamento. Uma delas, inclusive, estava reticente no início e quando falei sobre o 

conteúdo das perguntas, rapidamente, se prontificou em ajudar. Outra entrevistada se 

mostrou tão empolgada com a pesquisa que me estimulou a publicar as entrevistas em 

algum canal com maior acesso do público. 

Sobre a entrevista em si, comecei perguntando o personagem preferido de cada um. 

Como poderia haver personagens iguais escolhidos por mais de uma jogadora, pedi que 

me informassem pelo menos três opções. Estendendo essa observação para as 15 

entrevistadas, 9 personagens exercem a função de suporte. Como apresentei no capítulo 

2, homens xingam as mulheres e apontam que estas só devem exercer essa função no 
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time, considerada “desnecessária” (ainda que de maneira errônea). Como mencionei, essa 

posição é comumente associada ao jogador que está começando a jogar LoL e ainda não 

possui toda cognição necessária para desempenhar outras funções. Importante dizer que 

algumas dessas personagens que jogam na posição de suporte, podem exercer outras 

funções dentro do jogo. Entretanto, os seguintes personagens Thresh, Lulu, Nami, Soraka, 

Sona e Leona exercem a função primária de suporte. Já as personagens Morgana, Annie 

e Lux são comumente utilizadas como suporte, mas podem ser jogadas em outras 

posições.   

Um outro fator que me chamou a atenção é que nenhuma das entrevistadas era 

negra. Confesso que não perguntei qual a raça que elas se consideram fazer parte. Assim 

como em todo o evento, considerando homens e mulheres, poucos negros estavam 

presentes. Como não é o escopo da minha pesquisa, não reparei com minucia nessa 

questão. Entretanto, fica aqui registrado a observação que pode servir de recorte para 

futuras pesquisas. Da mesma forma que o universo gamer parece ser tóxico e pouco 

receptivo às mulheres, este também pode ser o caso com outros grupos de minorias como 

os negros.   

Um outro fato que observei e se relaciona com skins de LoL foi a presença de 

cosplayers que estavam customizadas com personagens do game. Entretanto, ao invés da 

imagem clássica, essa customização se referia à alguma skin. Ou seja, a “roupa” não era 

da ilustração clássica da personagem. Uma das entrevistadas, inclusive, estava com o 

cosplay de uma skin da personagem Soraka (figura 26). Interessante que somente quem 

está inserido no universo dos games, mas principalmente do LoL, é capaz de reconhecer 

a customização da personagem. Minha amiga que estava me auxiliando nas entrevistas 

não conseguiu identificar a cosplayer, por exemplo. Eu, como na época não estava 

familiarizado com todos os personagens e muito menos com as skins, só consegui saber 

quando a entrevistada falou de qual personagem era. 
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Figura 25: Imagem da Campeã Soraka com a skin Guardiã Estelar 

 

Fonte: https://riot.com/2Fr2aa5 

 

Feito o diário de campo, começo a apresentar os dados dessa etapa da pesquisa. 

Começo com a tabela com as 10 entrevistadas. 

 

Tabela 3: Dados das entrevistadas e gasto com skins 

Apelido Idade Escolaridade Profissão 
Gasto com 

skins 

Tempo 

semanal 

Tempo 

jogo 

Soraka 18 
Médio 

Completo 
Desempregada R$ 200,00                   24 horas 

Desde 

2015 

Jinx 21 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 150,00 20 horas 

Desde 

2013 

Sona  16 
Médio 

Cursando 
Estudante e Atriz 

Nunca 

gastou 
20 horas 

Desde 

2013 

Catlyin  21 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 20,00 2 horas 

Desde 

2013 

Katarina 23 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 500,00 10 horas 

Desde 

2012 

Morgana 21 
Médio 

Completo 
Estudante R$ 800,00 24 horas 

Desde 

2014 

Lee Sin  16 
Médio 

Cursando 

Estudante e 

Cosplay 
R$ 300,00 21 horas 

Desde 

2012 

Lux 19 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 50,00 20 horas 

Desde 

2012 

Leona 20 
Superior 

Cursando 
Estudante R$ 7.000,00 20 horas 

Desde 

2013 
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Fonte: Próprio autor 

 

Como também ocorreu no item anterior e mencionei anteriormente, das 10 

entrevistadas, 6 escolheram campeões que exercem, comumente, a função de suporte. 

Seriam elas: Soraka, Sona, Morgana, Lux, Leona e Annie. As demais Jinx, Catlyin são 

atiradoras, Lee Sin é jungler e Katarina é meio. Algo que comentei anteriormente é que 

pedi para as entrevistadas citarem até três personagens femininas para que não houvesse 

repetição de campeões e complicação na hora de identificar as jogadoras. Um fato que 

me chamou a atenção é que entre as 10 entrevistadas todas escolheram pelo menos um 

personagem feminino. Os personagens mais citados foram (independentemente de 

homem, mulher ou outro sexo) Lulu, Nami, Soraka, Sona com três menções e Morgana e 

Jinx com duas menções. Pesquisando, posteriormente, dessas seis personagens mais 

vezes citadas, 5 exercem a função de suporte no time. Sendo estas: Lulu, Nami, Soraka, 

Sona e Morgana. Assim como aconteceu no item anterior a profissão não parecia ser 

impeditivo para o valor gasto com skins. Defendo que isso ocorre pelo fato de Riot Points 

são recebidos como forma de presente por familiares e amigos. Todas as entrevistadas 

têm bastante tempo de jogo, ou seja, conhecem o LoL pelo menos há 4 anos. É possível 

observar, também, que quanto maior o tempo de jogo, maior o gasto com skins. 

Entretanto, nessa amostra há mais variação entre essa comparação. Por exemplo, 

enquanto Leona que joga desde 2013 gastou R$ 7.000,00 com o game, Catlyin que 

também joga desde 2013 gastou R$ 20,00. Uma possibilidade disso acontecer são as 

individualidades de cada jogador, classe econômica ou as novas possibilidades de se ter 

skin sem gastar grandes quantias. Apresento minhas observações sobre esse tema no 

diário mensal netnográfico. O tempo semanal é outro fator que pode ser importante para 

estimular o consumo e o valor gasto com skins, entretanto, essa estatística é muito variável 

com o passar dos anos de game. Assim como apontei no item anterior do capítulo, em 

períodos de férias o tempo de jogo pode aumentar ou em certo períodos o game pode se 

tornar cansativo e a jogadora buscar novas atividades de lazer. Ainda defendo que a classe 

econômica é um fator determinante para maior investimento financeiro no jogo, 

entretanto, nem todas as entrevistadas souberam informar (sendo a pergunta mais 

“confusa” ou a que aparentemente mais gerava incômodo). Não acho interessante tornar 

Annie 20 
Superior 

Cursando 

Assistente 

Administrativa 
R$ 150,00 25 horas 

Desde 

2013 
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os dados públicos como pedido por algumas das entrevistadas, porém adianto que a classe 

econômica de todas as entrevistadas ficou entre A e D. 

Como já falei anteriormente, as perguntas se mantiveram da terceira etapa para esta. 

A diferença foi quem no momento de fazer a entrevista, me expliquei melhor, detalhando 

com mais clareza o que gostaria de saber. Perguntei nessa segunda parte do questionário 

sobre os hábitos de jogo das entrevistadas, por exemplo: como é sua rotina de jogo, 

momentos do dia que joga, com quem e porque gostar de jogar LoL. A ideia aqui era 

iniciar uma conversa de forma mais espontânea com as jogadoras.  

A motivação para jogar o game variou. Entretanto, algumas entrevistadas 

destacaram o fato da possibilidade de se jogar acompanhado como fator mais interessante. 

Além disso, a rotina de jogo foi bem variada com algumas preferindo jogar com amigos 

e outras preferindo jogar individualmente. O horário de jogo também variou bastante 

entre as entrevistadas. Destaco algumas respostas como da Soraka que afirmou: 

“Bem, meu namorado que apresentou. Eu gostei porque todo mundo 

tava jogando e eu sempre tive curiosidade. Aí meu notebook só roda ele 

e eu já sou mais familiarizada por ele. Já estou mais acostumada com 

RPG (…) Geralmente eu jogo na parte da noite. Jogo com amigos, falo 

com eles pelo chat, discord, Skype”. (SORAKA. Entrevista XVII. [jul. 

2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 

2018. 1 arquivo .mp3 (7min 22segs). A entrevista na íntegra encontra-

se transcrita no Anexo XVII desta dissertação). 

 

Morgana também afirmou: “Eu jogo com os amigos, é divertido quando está todo 

mundo junto. Mas quando eu estou sozinha desanimo de jogar. Normalmente de noite, 3 

ou 4 horas só com amigos mesmo. É mais homem do que com mulher” (MORGANA. 

Entrevista XXII. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 

2018. 1 arquivo .mp3 (5min 57segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Anexo XXII desta dissertação). 

Essa resposta foi parecida com a da Leona que afirmou: 

“Porque meus amigos jogam. Todos. (…) [Jogo] muito mais homens 

ou gays. Conheço no máximo 4 garotas que jogam LoL. Final da 

tarde/Noite. Hoje em dia jogo mais sozinhas, o povo ta na faculdade e 

eles não tem tempo.” (LEONA. Entrevista XIV. [jul. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 

arquivo .mp3 (6min 34segs). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo XXVI desta dissertação). 

 

Destaco, também, a resposta de Lux, que afirmou: 

É um jogo viciante. Acho que assim, é um jogo que você começa e tem 

muita gente que joga então é muito fácil você encontrar outras pessoas 

que também jogam. Então, você acaba criando um vínculo de amigos 
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maior e você se aproxima das pessoas com quem você joga. O que eu 

mais gosto é de jogar com meus amigos e ter esse prestígio, né?! Por 

isso que o LoL é um jogo incomum entre muita gente. (LUX. 

Entrevista XXV. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno 

Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (8min 05segs). A 

entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XXV desta 

dissertação). 
 

Outra resposta mais comentada foi o fato de buscar a diversão com o LoL. Chamo 

a atenção para a resposta de Annie que disse: 

Porque eu me divirto. Comecei a jogar o jogo e achei que era legal, 

falei: ‘Vou continuar jogando esse negócio ai’. O mais engraçado ‘é’ as 

pessoas falando, é muito engraçado. As pessoas no chat falando, 

reclamando ou as vezes brincando. A gente se distrai, é bom pra distrair 

a cabeça (ANNIE. Entrevista XXVII. [jul. 2018]. Entrevistador: 

Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo 

.mp3 (6min 25segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Anexo XXVII desta dissertação). 
 

 

Passando para a terceira parte, meu foco foi saber expressões de machismo e 

misoginia dentro do LoL. Por isso fiz as seguintes perguntas: Você já mudou o seu apelido 

ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar que é mulher? Quais os motivos?, 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? Poderia 

descrever como se deu?, Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo 

xingamentos contra outra mulher dentro do jogo?, Tem algum exemplo pra contar em que 

isso aconteceu?, Você se defende dessas agressões? Como?, Alguém (outro jogador, 

grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso aconteça? Se sim, o quê?, Qual o 

papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? Você acha que 

é suficiente?. 

Sobre mudar o apelido para fugir dos ataques e ofensas, das 10 entrevistadas 3 

afirmaram que já mudaram de apelido para um nome neutro ou masculino com o intuito 

de evitar o machismo. Foram as seguintes entrevistadas: Catlyin, Morgana e Lee Sin. A 

primeira afirmou: “Já. Já tive que fazer porque teve muita gente tóxica comigo” 

(CATLYIN. Entrevista XX. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio 

de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (4min 41segs). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo XX desta dissertação). Morgana também seguiu essa tônica e falou: 

“Sim. Eu usava um nick feminino, então isso dava muito problema. Aí eu tive que mudar 

meu nick pra uma coisa unissex pra não ter mais esse tipo de problema” (idem). Destaco, 

principalmente a resposta de Lee Sin: 
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Já. Porque todas as vezes que aparecia meu nick lá, menina. 

Principalmente quando eu comecei a jogar eu era meio preconceituosa 

comigo mesma… Eu falava que eu tinha que usar um personagem 

mulher, porque senão eles não iam saber que eu era menina e aí o 

pessoal falava: “Ah, nossa, mulher lixo, morreu uma vez, nossa, joga 

mal, não sabe jogar, joga mal porque é mulher, tá aqui só pra ganhar 

seguidores” (LEE SIN. Entrevista XII. [jul. 2018]. Entrevistador: 

Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 

(7min 08segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 

XXIV desta dissertação). 

 

 

Apesar de 3 mulheres admitirem que tiveram que alterar seus nomes para fugir dos 

xingamentos, as demais jogadoras falaram que essa prática (de xingar alguém ao perceber 

que se é mulher através do nick) é algo comum. Por esse motivo algumas jogadoras não 

mudaram o apelido, optando por já começar ou com nomes neutros ou masculinos como 

afirma Annie: “Bom, eu não mudei meu apelido, porque meu apelido já é masculino. 

Então não tem como eles saberem, só se eu falar. Porque eu já tive nick mais feminino e 

o pessoal cai em cima. Ou fala mal de você ou vem dando em cima de você te assediando” 

(idem). Soraka também disse que tem apelido neutro, mas que o fez de maneira natural, 

não com a intenção de se proteger das ofensas, ela diz: “Não, porque a maioria dos meus 

nomes no LoL nunca demonstrou que eu era uma mulher. Foi algo natural, não escolhi o 

nome para, antecipadamente, me proteger do machismo” (idem). Sona, também, seguiu 

Soraka, criou um nome neutro, mas, pelo que pude perceber, nem houve a intenção de 

fugir do machismo. Como ela diz: “Eu nunca usei meu nome real, então eu uso shipps de 

personagens” (SONA. Entrevista XIX. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno 

Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (5min 02segs). A entrevista na íntegra 

encontra-se transcrita no Anexo XIX desta dissertação). 

Um movimento, entretanto, que me chamou a atenção e despertou meu interesse foi 

a resistência das jogadoras com o quesito mudar de apelido. Algumas fizeram o 

“movimento contrário”, ao começar com um nome masculino e mudar para um nome 

feminino, ignorando ofensas e enfrentando os ataques. Como afirma Jinx: 

“Foi mais ou menos ao contrário. Eu comecei jogando com um nome 

neutro e depois eu mudei para um nome feminino. Eu mudei porque já 

vinha de outros jogos MMO, outras coisas assim, e geralmente nomes 

femininos costumavam sofrer um pouco de preconceito, mais do que 

geralmente os outros. Se joga mal é porque é mulher, não é porque está 

jogando mal. Coisas assim. Então eu já comecei com nome neutro aí 

depois eu me cansei e só coloquei o nome feminino mesmo.” (JINX. 

Entrevista XVIII. [jul. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno 

Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (5min 56segs). A 
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entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XVIII desta 

dissertação). 

 

 Esse movimento foi seguido por Katarina: “Sim. No início do jogo eu jogava com um 

nick masculino e hoje eu uso um nick feminino. Sofri sim algumas vezes [alguns 

preconceitos quando mudei de nick], mas não tanto como já presenciei com outras 

pessoas da comunidade, mas sim, já sofri. (KATARINA. Entrevista X. [jul. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (6min 

04segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XXI desta dissertação). 

Essa forma de resistência também foi seguida por Leona que afirmou: “No início sim, aí 

eu mudei e ai eu comecei a ser muito xingada e eu fiquei mesmo assim. Eu tenho amigos 

que já mudaram. O nick dela era feminista e ela teve que trocar, porque tava todo mundo 

xingando ela” (idem). 

Lux também falou que mudou de um nome neutro para um nome feminino, mas, 

diferentemente das outras entrevistadas, ela pensa em voltar para um nome neutro. Isso 

porque, aparentemente, a jogadora teve essa atitude de maneira natural, sem que esse 

fosse um movimento de resistência e enfrentamento: 

Já mudei meu nome uma vez. Mas foi assim: meu nome antigo era um 

nome bem neutro, mas depois eu mudei para Pandora Queen, que é um 

nome feminino. A partir daí começaram a surgir pessoas falando: “Ah, 

não liga não. Mulher não joga bem”. E eu penso em mudar meu nome 

por causa disso, especificamente (idem). 

 

Eu acho esse movimento muito interessante não só pela luta em se apresentar 

mulher e enfrentar o machismo como também pelo ato de fazer isso estar relacionado ao 

quesito financeiro. Em outras palavras, para mudar de apelido no LoL é necessário o 

jogador ou jogadora pagar 13900 Influence Points 63F

64 ou 1300 Riot Points64F

65, fazendo a 

conversão para real, 1300 RPs custa R$ 23,50 65F

66. É inimaginável que essas atitudes 

retrógradas e grotescas (xingar alguém por ser mulher) ainda existam e que para combate-

las ou evitá-las seja necessário, além de tudo, pagar. Também é pertubador o fato da Riot 

manter-se omissa diante desses episódios tão comuns de expressão de machismo e 

misoginia. Ou seja, aqui, percebo uma naturalização da dominação, como apontou 

Bourdieu (2017), no ambiente do LoL por uma masculinidade tóxica. As mulheres são 

frequentemente tratadas como incapazes e menosprezadas, sem que a Riot Games faça 

                                                           
64 Essa quantidade de IP é muito maior do que de um campeão, que custa no máximo 6300 IP.  
65 Valor superior ou igual a diversas skins.  
66 Com esse valor é possível comprar 1380 RPs e ganhar mais alguns pontos extras. Entretanto, é o valor 

que mais se aproxima da mudança de nome. 
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interferências para mudar esse cenário em que as mulheres preferem até mesmo ter que 

gastar dinheiro para evitar ofensas e maus tratos.  Como observou Bourdieu, essa forma 

de dominação parece ser pouco questionada, criando um habitus.  

Fiz perguntas, também, sobre xingamentos mencionados por jogadoras em diversos 

momentos e, também, na etapa anterior de entrevistas. Das 10 entrevistadas todas 

afirmaram que já passaram por situações machistas e já sofreram preconceito, ofensas ou 

xingamentos por serem mulher. Destaco a resposta de algumas entrevistadas, entre estas 

da jogadora Lux: “Já, já! Na verdade pergutaram assim, para outra personagem que estava 

jogando: ‘Você é homem ou você é mulher?’. Porque a pessoa estava jogando mal, tava 

feedando. ‘Ah, você tá feedando, é homem ou mulher?’”. Chamo a atenção, também para 

a resposta da jogadora Soraka ao afirmar: 

“Já! Principalmente jogando de suporte, que é onde todo mundo fala 

que mulher só joga de suporte. Não se dá bem em outras lanes. E foi 

por isso mesmo. Estava jogando de ADC e começaram a me xingar, 

falar um monte de coisas. Aconteceu muitas vezes comigo. 

 

No momento da entrevista, entretanto, a resposta que mais me causou desgosto e 

irritação (tanto em mim como na amiga que estava comigo na entrevista) pelo alto teor 

misógino, foi dada pela jogadora Leona, quando esta citou um exemplo que aconteceu 

com ela, transcrevo a resposta dela abaixo: 

Quando eu tinha o nome neutro e eu falava que era garota ou percebiam 

que eu era garota, começavam a falar que eu era sapatão, não que fosse 

mentira, mas agora [quando assumiu o nome feminino] eu já fui 

xingada. Teve partida que eu entrei e baniram todos os campeões que 

eu tentava pegar e falaram que eu era vagabunda, que mulher só servia 

pra levar na b*ceta e que eu devia morrer… Isso tipo escolhendo o 

campeão. Ai, beleza… Falavam: ‘Tinha que ser mulher pra fazer 

merda’. Pô, foi ótimo! Eu tenho print aqui no celular (idem). 

  

Todas as entrevistadas falaram que já viram casos de machismo contra outras 

jogadoras. As respostas que mais chamaram atenção foram dadas, primeiro, por Jinx: 

Então... várias vezes já aconteceu, principalmente agora, com o nome 

feminino. É mais fácil identificar que é mulher, geralmente. Se a pessoa 

está jogando bem, todo mundo cala a boca, mas qualquer coisinha 

errada que façam é porque é mulher, então é ruim… e acabou. Já 

presenciei com outras mulheres. Geralmente ficam falando, vamos 

dizer assim, palavras de cunho sexual pras minhas amigas. Porque 

mesmo com nome feminino tem gente que não sabe que o nome é 

feminino, por ser uma outra língua. Aí as minhas amigas, que tem nome 

femininos, aqui do Brasil mesmo, sofrem até um pouco mais de 

preconceito. Então é sempre coisas sexual, coisa: Vai lavar roupa! Vai 

cozinhar! Sai daqui, não é pra você! (idem) 
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Em segundo destaco a resposta de Katarina, que narra xingamentos similares e 

parecidos com os que trouxe no capítulo 2 da dissertação. A atitude para barrar o 

preconceito narrado pela entrevistada, também merece destaque: 

Sim, eu não presenciei em jogo, mas vi em prints do jogo em um grupo 

do Facebook que eu participo em que meninos homossexuais relataram 

preconceito por conta do nick. Típica reprodução de machismo, dizendo 

que a pessoa tinha que lavar louça ou lavar roupa, que o lugar daquela 

pessoa não pertencia no LoL e se recusaram a continuar jogando com 

aquela pessoa. Quem tava nesse momento de preconceito ficou na base 

do jogo e se recusou a sair dali até que aquela pessoa deixasse de jogar 

(idem). 

 

Com relação às formas de se defender nesses casos, todas as jogadoras afirmaram 

se defendem, ainda que não no mesmo momento da ofensa. As formas de defesa mais 

citadas pelas jogadoras foi mutar o chat ou xingar no mesmo nível em que foi xingada. 

Katarina, por exemplo, falou sobre o perigo da Riot banir quem xinga de volta e, por esse 

motivo, foi a única que não se defendeu no mesmo momento em que foi ofendida. Como 

podemos ver na resposta: “Não, eu não me defendo porque o LoL tem uma política contra 

rage e tudo mais e eu me abstenho e geralmente tiro print, muto a pessoa e no final dou 

ticket” (idem). Já as que mutaram o chat foram Morgana, Annie e Soraka. Destaco a 

resposta da última que afirmou: 

“Eu evito. Eu muto o chat. Hoje em dia tem como mutar o chat no LoL. 

Acho que a maioria das pessoas hoje quando começam a tomar rage, 

simplesmente, mutam. Até porque não tem o que ficar respondendo atos 

assim, entendeu?”  (idem) 

 

As jogadoras Jinx, Sona, Catlyin e Lux buscam outras formas de se defender, 

geralmente retribuindo a ofensa ou levando a pessoa a pensar nas próprias atitudes, como 

saliento através da resposta da última: “Sim (risos)! Como é um canal privado, eles não 

sabem quem está por trás da tela, eu as vezes mando assim, tipo, uma patada, mando: 

“Cara, pra quê?” Sabe?! Mas eu costumava ligar mais e muto, fico longe” (idem). Há 

outras formas para se defender, apontadas por Lee Sin e Leona, que optaram pelo silêncio 

e deboche, com o intuito de deixar a pessoa ainda mais incomodada. Essa estratégia foi 

parecida com a adotada por Nami, na etapa anterior de entrevista. 

Eu fiquei interessado, antes de conduzir as entrevistas focadas no objeto da 

dissertação, se há organizações paralelas a Riot Games ou que tivessem acesso à empresa 

detentora do jogo que sejam capazes de levar ao conhecimento de todos essas ofensas e 

ataques. Por esse motivo perguntei às jogadoras se alguém, como outros jogadores 

desconhecidos, amigos, ou algum grupo de mulheres faz algo para impedir que isso 
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aconteça? Das 10 entrevistadas, 3 delas – Sona, Lee Sin e Annie – não conhecem nenhum 

grupo ou organização para ajudar nessa defesa. Duas entrevistadas – Jinx e Morgana – 

disseram que há grupos em redes sociais que ajudam essas mulheres e dão apoio, pois 

cada jogadora compartilha a situação de ofensa através de print screens. Enfatizo a 

resposta de Morgana: 

“Sim! Tem até um grupo no Facebook de meninas que jogam LoL, que 

vive uma motivando a outra, porque as vezes dá vontade de você 

desistir, né?! Por causa dessas situações, mas uma vai juntando… A 

gente tem um grupo, já. Jogamos juntas e é isso (idem). 

 

As demais entrevistadas falaram que a ajuda acontece, geralmente, no momento da 

partida com outros amigos, amigas e desconhecidos, que defendem a vítima. Sublinho a 

resposta de Katarina que se reúne entre as próprias amigas para mandar um ticket pra 

Riot. A Riot também foi citada como entidade máxima nessa ajuda para se defender por 

Soraka que admitiu o seguinte: “Sim. A Riot as vezes lança umas campanhas, igual da 

LGBT, eles lançaram um tempo atrás, mas sobre a mulher, sobre coisa machista, acho 

que lança sim, mas público eu não sei, não conheço quase nada”.   

Ao mesmo tempo, a Riot não aparenta ter grande prestígio quando o assunto é 

promover uma punição efetiva para coibir esses casos. Das 10 entrevistadas apenas 

Soraka aparentou achar o papel da Riot minimamente suficiente. Como podemos ver na 

resposta: “Eles fazem campanhas e sempre mostram e sempre falam. Até porque existe 

preconceito contra a mulher, mas tem também como todo mundo. Eles estão tentando 

melhorar o jogo com isso. Falando, dando dicas, apoio”. As demais entrevistadas 

criticaram duramente a empresa. Destaco duas respostas. A primeira foi de Katarina ao 

dizer: “Não, não acho que isso é suficiente. Tem muito nick ofensivo. Já vi nick com 

estupro, com nazismo, já vi nick de… homofobia. As vezes eu acho que a Riot se omite” 

(idem). A segunda narrou seus problemas com a empresa e a falta de efetividade nesses 

assuntos: 

Acho que poderia ser mais [efetiva]. Poderia ser mais, não tá o bastante 

não. Olha, eu já cansei de mandar ticket pra Riot falando de algumas 

coisas, mas eu nunca obtenho resposta. Eles no mínimo deviam ver a 

partida, que eu acho que é gravada. Ver a partida e ver se realmente 

aconteceu, porque eles fazem, eles realmente escrevem as coisas. Então, 

acho que se eles dessem um pouco mais de atenção seria um pouco mais 

diferente. Dessem punição, banir a pessoa, entendeu? Acho que seria 

um pouco diferente (idem) 
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Na quarta etapa fiz perguntas sobre as motivações de compra de skins. Perguntei: 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins?, Já presenciou algum 

tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin pelo status (valor 

intangível/externo do produto)?, E você já consumiu/possui skins pelo status?, Você já 

consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro do “mundo 

virtual”?, Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)?, Você já consumiu uma skin para se 

inserir dentro de um grupo? Já presenciou algum tipo de situação em que alguém 

consumiu uma skin para se inserir dentro do grupo?, Você já comprou skin para evitar o 

machismo dentro dos jogos?, Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar 

xingamentos ou preconceito dos homens?. 

Eu perguntei para as entrevistadas se já haviam feito compra de skins. Apenas uma, 

Sona, disse nunca ter comprado. Eu pensei em, inicialmente, não contar a resposta da 

jogadora, pois o foco é entender sobre o consumo de skin. Entretanto, resolvi manter para 

trazer algum “contraponto”, a visão de uma pessoa “de fora”, que pudesse apresentar 

dados de motivações de compra de skins que estão inseridos no cotidiano dela. Segundo 

a jogadora, ela nunca gastou dinheiro com LoL, pois foi algo que ela prometeu a si 

mesma. Posteriormente, perguntei para as entrevistadas sobre o que as levou a consumir 

esse bem virtual. Das 10 entrevistadas, metade cita o quesito beleza como sendo principal 

motivador para a compra de skins sendo elas: Jinx, Catlyin, Annie, Leona e Morgana. 

Esta última afirma: “Porque era muito bonita [a skin] e eu não resisti (risos). Tenho que 

comprar!” (idem). 

O que me chamou a atenção, entretanto, é que as entrevistadas mesmo citando a 

beleza como fato principal para o investimento em skins, citavam de maneira “velada” 

outros motivos, como apresento através da fala de Leona. Além da beleza, tem um desejo 

da entrevistada em mostrar que possui as skins, claramente, um status relacionado com a 

posse do produto: 

Ai, pra ficar bonitinha, a Diana, que é um dos meus personagens 

preferidos, eu tenho que pegar todas as skins deles. Eu tenho que pegar 

todas pra poder ficar escolhendo. Agora que mostra que você tem a skin 

eu fico escolhendo assim, na cara das pessoas: “Olha, eu tenho todas!” 

“Eu tenho todas da Lulu” (risos) (idem). 

 

Catlyin também citou um fato além da beleza da skin. Segundo a entrevistada, ela 

gostaria de ter uma skin da: “Sona DJ, porque um, eu quero fazer cosplay dela; dois 

porque é muito linda a roupa”. Destaco que essa skin citada pela jogadora é uma das mais 



126 
 

caras do jogo, custando 3250 RPs, aproximadamente, R$ 70,00. Pode ser que além da 

beleza e da identificação, o fator preço também tenha relevância. Ou seja, skins mais caras 

trariam um maior status às jogadoras. Essa afirmação, contudo, é algo que não posso fazer 

com certeza. 

A identificação com o personagem também foi um quesito citado pelas 

entrevistadas. Quatro delas defenderam esse fator. Além da autorrepresentação 

identitária, elas destacaram a identificação com o personagem. Dessa forma, concluo que 

o ato de se identificar com um(a) personagem esteja relacionado com a maneira como as 

jogadores desejam se apresentar à comunidade gamer no jogo. Todas elas falaram dessa 

relação estreita com o personagem que compra a skin. Isso já tinha aparecido em outras 

etapas de entrevistas (tanto com jogadores como com jogadoras). As entrevistadas que 

falaram algo do tipo foram: Soraka, Catlyin, Katarina e Annie. A primeira seguiu a 

resposta de Catlyin ao dizer: 

A maioria das skins eu ganhei, mas uma que eu virei mesmo e falei: ‘Eu 

vou comprar’, foi da Soraka guardiã estelar. Ela é minha main e ai eu 

via ela de anjo, fada, eu falei: ‘Eu vou comprar’; ‘Meu próximo 

Cosplay!’. Então, assim, realização, eu comprei ela. (idem) 

 

 

Katarina segue a resposta anterior ao afirmar: 

“Identificação com o personagem é o principal e talvez o tema da skin. 

Por exemplo, a skin última da Nami que eu comprei foi a SKT, porque 

ela é minha personagem principal do jogo e aquela skin dela era a 

melhor skin dela no momento. (idem). 

 

 

Outra entrevistada que respondeu algo diferente da maioria foi Lux. Ela cita o fato 

da skin proporcionar diversão. Além disso ela cita uma motivação que eu identifiquei 

como estritamente relacionada com estar dentro de um grupo. Isso me chamou a atenção, 

pois a pergunta ainda não era “induzida”, eu perguntei somente o que levava a ter uma 

skin e ela respondeu o seguinte: “Sim. Na verdade a maioria das skins eu ganhei, eu 

costumo dar de presente e as pessoas me dão de volta. Eu consumo pra diversão: ‘Ah, 

vamos jogar todo mundo de skins hoje’. Diversão mesmo, diversão no jogo” (idem). 

Entre as entrevistadas, na pergunta não induzida, identifiquei minhas três principais 

hipóteses para se comprar um skin: busca pelo status; busca pela autorrepresentação; 

busca pela inserção no grupo. Até aquelas que apontaram a beleza como motor para o 

consumo desse bem virtual, relacionavam o aspecto estético com a vontade de se 

apresentar socialmente. Acredito que as pessoas citam a beleza por ser esta, 
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aparentemente, a principal motivação de compra. Entretanto, há, de maneira velada, 

outras vontades. Por esse motivo, fiz perguntas induzidas sobre o consumo de skin, no 

primeiro momento, como busca pelo status. 

Das entrevistadas, todas afirmaram que, no mínimo, conhecem alguém que compra 

skin por esse motivo. Entretanto, apenas uma assumiu fazer isso, a Leona. Que disse: 

“Sim. 80% dos meus amigos, sim! Eu já consumi (risos) Mas skin só serve pra isso, né?!”. 

Lembro que a entrevistada já havia citado o caso de ter todas as skins de um personagem 

para ficar passando na tela de carregamento. Sobre a omissão quando perguntadas sobre 

status, acredito que isso tenha acontecido por timidez, vergonha ou medo do julgamento 

(eu pensar que essa atitude é fútil, por exemplo). Para ilustrar isso, cito a entrevista com 

Morgana. Ela estava acompanhada de alguns amigos e amigas. Pedi para que ela se 

afastasse do grupo com o intuito dos amigos não inibirem algum tipo de resposta dela. 

Entretanto, assim que comecei a perguntar sobre a compra de skin por status, sua colega 

se aproximou e ficou insinuando e ironizando: “Né, amiga?! Conhece ninguém?!”. Ao 

passo que a entrevistada ficou rindo e levemente tímida. Coloco a resposta “oficial” dela: 

“Eu nunca fiz isso, mas já vi pessoas fazerem isso (risos)”.  

Jinx abordou um tema que já tinha visto na etapa de entrevista anterior. Pessoas que 

compram skin só para se mostrar para o outro, para se achar melhor: 

Eu já presenciei. Já vi gente que por ter uma skin que vale mais acha 

que joga melhor por causa disso e as vezes tá como a pior do time e não 

ajuda. Tem aquele ego inflado, achando que é o melhor e continua 

assim até o fim do jogo (idem). 
 

A entrevistada Sona, que nunca gastou com skins, ao ser perguntanda sobre o tema, 

começou falando sobre uma interessante relação entre skins, mulheres e preconceito. 

Posteriormente, fez uma abordagem sobre a pessoa ter uma skin e simplesmente passar 

para o outro uma impressão de que sabe jogar ou joga bem: 

Eu já li muita coisa das pessoas falando, dizendo que ganhava skin 

porque era mulher e coisas desse tipo. Mas normalmente sim, tem 

bastante gente que fala que tem skin porque ou jogou bem ou já fazem 

esse conceito prévio. Dá de entender que joga há mais tempo, joga 

melhor, tem mais experiência (idem). 

 

 Ao serem perguntadas se há motivação para se comprar skin pela 

autorrepresentação identitária, ou seja, para mostrar quem se é no cotidiano dentro do 

game, apenas Jinx e Lux não fizeram ou não conhecem ninguém que tenha feito por esse 

motivo. Sona, Catlyin e Morgana falaram que não consumiram skin por esse motivo, mas 
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conhecem alguém que tenha feito. Destaco a resposta de Catlyin que disse: “Acho que 

minha irmã. Ela gosta de pessoas [subentende-se personagem] parecidas com ela”. Até 

Sona que nunca comprou skin citou um exemplo interessante: “Sim. Eu inclusive acho 

que muitas pessoas gostam de jogar com personagens que lembrem sua etnia ou a si 

mesmos”. Essa fala se aproximou da resposta de Nami na etapa anterior de entrevistas, 

quando esta afirmou que as skins Guardiã Estelar tem uma temática ligada ao público gay 

e feminino. As demais entrevistadas, Soraka, Katarina, Lee Sin, Leona e Annie afirmaram 

que já consumiram skin por esse motivo. Leona disse: “Provavelmente as da Diana. A 

Diana infernal sou eu, gente! O próprio inferno (risos)”. Annie também deu uma resposta 

interessante, que é exatamente o que gostaria de saber: “Sim, já. Da Annie, a do gelo ela 

tem cabelo rosa e o meu cabelo é rosa, então… (risos)”. 

Como afirmei no diário de campo, realizei, na feira, entrevistas com cosplayers. 

Para uma pessoa se vestir e se sentir um personagem no LoL, ela precisa ter identificação 

com aquele personagem. Dessa maneira, subentendi que ao entrevistar essas pessoas, elas 

falariam sobre a compra de skin com base naquilo que são ou gostariam de apresentar 

para o outro. De fato essa hipótese se confirmou, por exemplo, uma dessas cosplayers 

entrevistadas, Soraka, afirmou: “Já! Exemplo é meu Cosplay. Ano passado eu pintei meu 

cabelo de roxo pra fazer, acabou que não deu (risos)... Então, sim. Já!”. Assim como Lee 

Sin, que também estava com Cosplay, citou esse fato como um dos principais para se 

comprar determinada skin, ao dizer: “Eu mesma. Por exemplo a Lulu Star Guardian, que 

é a que eu to vestindo, eu super queria ter um cabelo da cor dela e ela é super bonitinha, 

super acho ela fofa. Aí eu comprei: po eu preciso”. 

A terceira motivação de compra possivelmente pensada por mim, o consumo como 

inserção no grupo, foi negada por duas entrevistadas, Soraka e Jinx. As demais ou 

compraram skin por esse motivo ou conhecem alguém que tenha feito. Assim como no 

caso da pergunta do consumo como forma de status, acredito que tenha tido uma timidez 

por parte da entrevistada por algum senso de julgamento da minha parte (também como 

sendo um consumo por motivo fútil). Percebi isso, primeiramente, pois apenas uma 

entrevistada assumiu claramente comprar skin por esse motivo (Katarina). 

Segundamente, porque na resposta de Catlyin, ela afirmou nunca ter comprado uma skin 

com essa motivação expressa. Entretanto, a resposta dela é contraditória, pois, em 

seguida, procura uma justificativa para ter consumido skin, que ao meu ver, se encaixa 

perfeitamente na categoria: “Não, o máximo que fiz foi comprar a Sona DJ para jogar 

com musiquinha com os amigos” (idem). Destaco que esse motivo não seja o principal 
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para a entrevistada escolher uma skin e, por esse motivo, não se “encaixou” nessa 

natureza. Já Katarina afirmou ter comprado skin por esse motivo: 

“Com grupo de amigos a gente usa projeto. A gente usa as skins projeto, 

a gente combina de usar todo mundo junto. Skin projeto é aquele 

modelo de skin que todos os campeões têm aquela mesma skin. Tipo 

Projeto Ashe, Projeto Eco e ai os campeões têm a skin em comum” 

(idem). 

 

As demais entrevistadas citaram, pelo menos, conhecer alguém que tenha 

consumido skin tendo a inserção no grupo como objetivo. Destaco a resposta de Lee Sin 

e Lux que, assim como a Nami na etapa anterior, citou todo grupo jogando com a mesma 

skin sendo uma motivação para o consumo. Primeiramente Lux: “Eu não, mas já 

presenciei. No caso quando todas as skins são parecidas. Tipo aquelas inspiradas no 

Saylor Moon, foi todo mundo comprar skin igual pra fazer o time inteiro disso” (idem). 

Na resposta de Lee Sin é possível, também, ver minha hipótese apresentada anteriormente 

se repetindo aqui. Em um primeiro momento a entrevistada cita o consumo como inserção 

no grupo sendo distante dela e em seguida cita que “quase” aconteceu com ela. Tive a 

sensação, novamente, de uma certa “timidez” em assumir o intento: 

“Já vi isso acontecer outras vezes, mas de pessoas que não eram 

próximas de mim, mas já vi acontecer. E já aconteceu comigo uma vez, 

que eu e minhas amigas a gente tentou se formar pra criar um time 

feminino de LoL e a gente queria comprar todas as skins da SKT. Ai a 

gente comprou pra ver se formava alguma coisa, pra todo mundo ficar 

igual no timezinho, bonitinho (idem).  

 

Leona também citou um caso interessante de um amigo. Não tenho motivo para 

uma explicação além do que foi dito, pois a entrevistada se mostrou aberta a responder o 

que estivesse passando na sua cabeça, sem motivos de “julgamentos”: 

“Ah... eu tenho um amigo que já pagou elo job pra conseguir a skin 

vitoriosa. É… (risos). Eu tenho, eu conheço gente que tipo as vezes todo 

mundo vai jogar com skin sei lá… Guardiã estelar e um deles não tem, 

ai fica: “Ah, tu não vai jogar”. Aí a galera compra (idem). 

 

No final fiz perguntas na ordem do consumo de skin com o intuito de fugir do 

machismo e dos xingamentos. Apenas duas entrevistadas falaram que já pensaram e 

fizeram algo do tipo, sendo elas: Catlyin e Lux. Transcrevo a resposta da última: “Já. Foi 

(pausa) foi a Ashe Rainha... aqueles que falam que é da Waleska Popozuda, que é do 

beijinho no ombro. É uma das skins mais bonita que eu tenho e eu entro com ela, pra 

falar: Eu sei jogar com esse personagem, eu tenho uma skin cara dela” (idem). As demais 

falaram que nunca pensaram dessa forma e nunca compraram uma skin pensando que a 
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diminuição dos xingamentos poderia acontecer, como afirma Annie: “Bom, eu tenho skin 

masculina, mas não comprei com esse propósito, comprei por comprar mesmo. Porque 

não tem como saber. Tem muito homem fingindo que é mulher dentro do jogo, então não 

tem como saber se é homem ou mulher, entendeu?” (idem). Katarina foi além, ela que já 

havia declarado usar um nome feminino como forma de resistência, mostrou-se ainda 

mais obstinada ao enfrentamento e disse: “Não, nunca. Eu faço o contrário. Eu compro a 

skin justamente pra me identificar como mulher. Uma skin bem colorida, então eu faço o 

oposto”. (idem). 

Perguntei, também, se alguma amiga ou conhecida das entrevistadas tenha feito 

algo semelhante, comprar a skin para fugir do machismo e dos xingamentos. Apenas 

Leona e Katarina citaram situações em que isso pode ter ocorrido. Destaco que as 

respostas das entrevistadas não são taxativas à confirmação da hipótese. Isso porque nem 

as próprias jogadoras se mostraram em dúvida quanto à motivação da compra pelas 

amigas ou conhecidas ter sido essa, como afirma, primeiramente, Katarina: “Não sei se 

foi com esse objetivo, mas já vi mulheres usando skins masculinizadas. Não sei se foi 

com esse objetivo mas já vi sim”. E segundamente, Leona: 

“Não conheço, eu tenho amiga que joga só com campeão masculino, 

porque ela acha que isso vai ajudar em alguma coisa. Eu acho que não 

ajuda em nada, ela acha. É só pra ela aparecer mais homem [aqui não 

consegui compreender se é pra ela evitar o machismo ou porque ela é 

gay e quer se autorrepresentar]”. 

 

Das respostas que mais se aproximam das minhas observações está a da jogadora 

Sona, que afirmou: “Eu acho que isso acaba não fazendo muita diferença. Acho que 

qualquer motivo que puderem xingam, sobre qualquer coisa”. Na próxima seção, 

dedicarei mais atenção aos detalhes desse assunto e das demais perguntas com base no 

meu mensário netnográfico. 

 

3.4 Parte três da pesquisa empírica: mensário netnográfico 

 

Antes de começar a apresentar os dados que observei no mensário netnográfico, 

destaco alguns pontos que abordei para a realização do mesmo. Primeiramente que a 

metodologia escolhida por mim não foca na netnografia. Entretanto, achei interessante 

manter observações sobre o League of Legends durante o período do mestrado. Como já 

afirmei anteriormente, comecei a jogar LoL quando comecei a pesquisar sobre o tema, 

sendo um jogo, assim como sua comunidade, completamente novos para mim.  
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Por esses motivos, não sigo fielmente as etapas propostas por Kozinets (2014), logo, 

posso dizer que minha pesquisa tem uma inspiração netnográfica. Um bom exemplo diz 

respeito ao tempo de observação. Quando, geralmente, as descrições são realizadas 

diariamente, eu optei por fazê-las mensalmente. Isso porque devido às minhas obrigações, 

não tinha tempo necessário para jogar diariamente. Em alguns casos, jogar durante aquele 

mês já era complicado, como apresento no próprio mensário. 

De qualquer forma, o objetivo desse diário mensal netnográfico foi tentar observar 

situações comentadas pelos entrevistados e conseguir tirar algumas dúvidas sobre esse 

assunto. De maneira geral, o objetivo primário é compreender como funciona o comércio 

de skin e tirar dúvidas sobre esse tema. Segundamente, a ideia é relacionar essas 

observações com o que as entrevistadas confessaram a mim e responder minhas hipóteses 

iniciais da dissertação. 

Para apresentar o mensário netnográfico eu respondi a entrevista que realizei com 

as jogadoras. Lógico que não posso responder algumas questões pelas mulheres. Minha 

ideia com esse tipo de questão foi transcrever partes do meu mensário e relacionar com 

as etapas de entrevistas. Destaco que o mensário netnográfico está completo no anexo 

XXVIII dessa dissertação. 

 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta: Brand 

Idade:26 

Grau de escolaridade: Pós-graduação Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 40,00 

Tempo semanal com LoL: 15 horas 

Desde quando joga LoL: 2017 

 

Respondendo a entrevista, o primeiro item já me chamou a atenção e se relacionou 

com o que descrevi durante as entrevistas. De todos os campeões que pensei, todos são 

da posição de suporte. Isso porque, atualmente, essa é a posição que mais jogo. Assim, 

quando as entrevistadas mencionaram seus campeões favoritos e a maioria foram 

personagens de função primária suporte, subentende-se que jogam mais nessa posição. 

No momento das entrevistas não percebi essa coincidência e não me alonguei em 
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perguntar para as jogadoras o motivo de jogar nessa posição. Voltando ao mensário, ainda 

em 2017, optei por começar a aprender a posição de ADC. Destaco um fragmento que 

está presente nesse mensário:  

Esse mês também foi minha primeira partida. Comecei jogando num time com bots 

(personagens controlados pela máquina) jogando contra bots. Escolhi a posição de 

atirador, também chamada de Attack Damage Carry (ADC), cuja função é dar dano de 

ataque e carregar o time. Como tem pouca vida, geralmente joga ao lado de um suporte, 

que cura e ajuda a ganhar a rota inferior. Nessa partida não consegui entender muito 

bem a dinâmica de jogo, como é possível ficar mais forte ou ajudar ao time. 

Devido a problemas no computador e tarefas a serem realizada, nesse período meu 

objeto ainda não estava definido e o mensário netnográfico era um “hobby”, acabei dando 

um tempo no game. Voltei a jogar em julho de 2018, no mesmo período em que 

entrevistei as jogadoras. Nesse período também foi o momento que escolhi mudar de 

posição: 

O que mais se destacou esse mês foi que resolvi tentar outra posição, a de suporte. 

Escolhi essa posição porque me falaram que é mais fácil de se jogar e corre menos risco 

de prejudicar o time (…). Escolhi a personagem Soraka. Basicamente eu fico atrás do 

ADC curando ele quando necessário. Não preciso ir para a frente dele, pois posso tomar 

dano e morrer rapidamente, pois a personagem é muito fraca. Além dela começo a fazer 

testes com o personagem Taric e Blitzcrank (…) O que me falaram sobre essa posição 

ser mais fácil de jogar ou não prejudicar o time é uma mentira. Geralmente os jogadores 

dessa posição são os que controlam os ímpetos do time, observam o mapa, tem a 

obrigação de dar visão para os demais jogadores. É também a posição que as mulheres 

são “obrigadas” a jogar, exatamente por parecer ser uma posição fácil e dispensável. 

Apesar de não ser um jogo de profunda dedicação, investi dinheiro no jogo. 

Primeiramente, fiz isso para ter a sensação que as entrevistadas falaram. Além disso, 

comecei a me interessar por skins. Ainda assim, o valor que desembolsei (cerca de R$ 

40,00), é baixo se comparado com a maioria das outras entrevistadas. Acredito que isso 

aconteça pelo tempo em que jogo LoL, mas, principalmente, pela “seriedade” com que 

encaro o game. Portanto, como apontei durante as entrevistas, há uma relação entre tempo 

de jogo e valor gasto com skins no LoL. Nesse período, aprendi, também, outros detalhes 

que desconhecia. Principalmente que é possível “ganhar” skins do próprio jogo.  

Outra coisa que me chamou a atenção foram os baús. É possível consegui-los 

através de determinado tempo na semana ou através de pontuações em partidas. Quando 
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uma partida acaba, os companheiros de time podem dar três tipos de nota. Através dessa 

nota você ganha um baú. Entretanto, para conseguir abri-los é necessária uma chave. 

Essa chave é possível conseguir através das notas, também. O que me surpreendeu foi o 

fato de não ser possível ganhar uma chave completa. É necessário conseguir três 

fragmentos de chave para forjar uma. Esses três fragmentos juntos abrem apenas um baú 

(…). Dentro dele não vem apenas fragmento de campeão ou essência azul. Vem, também, 

fragmentos de skin. Ou seja, assim como as chaves e os campeões, vem um pedaço de 

skin (não vem ela completa) que pode ser desbloqueada através de uma outra “moeda” 

interna, chama de essência laranja (…). 

No final desse mês [agosto/2018] eu reparei numa promoção da Riot para 

jogadores novos. Era necessário 650 RPs, que custam R$ 11,50. Nesse pacote vinham os 

seguintes peronsagens: Jinx, Ekko, Lee Sin, Morgana, Wukong, uma skin e um emote 

(…). Resolvi adquirir esse pacote de novos jogadores, pois me interessei pela 

personagem Morgana. Nesse pacote, ganhei, também, a skin Jinx Mafiosa (figura 27). 

Resolvi não contar para nenhum dos meus amigos que investi dinheiro no jogo. Fiz isso, 

talvez, para que eles não pensem que estou levando o jogo muito “a sério”. 

 

 

 

Figura 26: Skin Jinx Mafiosa 

 

Fonte: https://bit.ly/2KcS9f3 

 

Ao responder sobre porque gosto de jogar LoL, me vem, primeiramente, o objetivo 

final, que é ter uma visão mais clara sobre assuntos e temas que me ajudaram na 

dissertação. Ainda assim, LoL acabou se tornando um jogo que aprendi a gostar de jogar. 



134 
 

O motivo, sem dúvidas, foi a relação que comecei a ter com novas pessoas. Jogar com 

amigos, sejam conhecidos ou não, é divertido, seja pelas piadas, brincadeiras ou 

simplesmente pelo prazer de vencer: 

Cada vez mais aparecem amigos de amigos para jogar em time. Parando para 

pensar só conheço pessoalmente um deles. Foi uma pessoa próxima de mim durante 

muito tempo (morou comigo durante a graduação). Ele, a quem chamarei de Akali (um 

personagem dentro do jogo que ele costuma jogar sempre) está me guiando dentro do 

jogo e me indica o que fazer (…) Ele joga desde 2010 e tem domínio de quase tudo dentro 

do jogo, dificilmente ele xinga ou é xingado. Percebo, contudo, que algumas ações o 

deixam irritado, mas nada fala. Tenta me ajudar e ajudar o time sempre de maneira 

tranquila e a prova de frustrações. De todos que jogam comigo é o mais habilidoso. 

Minha rotina de jogo acabou sendo com um grupo de pessoas que conheço somente 

pelo meio virtual. Além desse amigo que conheço pessoalmente, ele trouxe outras pessoas 

com quem acabei fazendo amizade. Estes, por sua vez, acabam trazendo seus amigos. 

Geralmente jogamos em chamada (através de um bate-papo por voz dentro do próprio 

LoL) e na parte da noite/madrugada. 

Chegando na terceira parte das perguntas, nunca precisei alterar meu nome, pois é 

um apelido masculino. Entretanto, percebi que pessoas com apelidos femininos têm sim 

mais chance de sofrerem os preconceitos narrados pelas entrevistadas jogadoras. 

Infelizmente, a comunidade de LoL é extremamente tóxica (expressão para uma 

comunidade em que é comum xingamentos, agressões verbais, anti jogo, etc). Situações 

tóxicas aconteceram comigo e imagino que se tivesse um apelido feminino, seria muito 

pior: 

Uma coisa que reparei é que quanto maior o nível que a minha conta está, há mais 

pessoas “estressadas”, que a comunidade chama de pessoas “tiltadas” (em referência a 

expressão “deu tilt”, quando algo para de funcionar). Quanto mais alto o nível da conta, 

reparei, também, que o chat entre os jogadores do time é mais recorrente. Não se 

chamam pelo apelido escolhido, mas sim pelo nome do personagem. Se você escolher um 

personagem masculino os xingamentos são referentes ao masculino. Se você escolher um 

personagem feminino os xingamentos são referentes ao feminino, mas também ao 

masculino. Acredito que isso aconteça pelo fato dos jogadores suporem que do outro 

lado está um homem e não uma mulher. Se o apelido for feminino os xingamentos, podem, 

de fato serem direcionados. Entretanto, ainda não presenciei uma situação dessa 
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natureza. Caso presencie tentarei ajudar a pessoa que está sendo ofendida de alguma 

forma. 

Uma situação que aconteceu comigo e me deixou completamente chateado, foi 

quando fui xingado. Fico pensando se o jogador achasse que eu fosse mulher, o que faria: 

Meu amigo Akali me indica a personagem Nami para adquirir. Começo a jogar 

com a personagem, mas não me sinto tão à vontade. Sinto que é necessário um pouco 

mais de habilidade para jogar com ela. Em uma dessas partidas iniciais sou xingado 

duramente por um jogador/jogadora que estava com a personagem Lux. Pela primeira 

vez isso me incomoda. Lux fala algo do tipo: “Nami, você é horrível. Nem sei o que está 

fazendo aqui. Vai embora desse jogo!”. Num primeiro momento eu não percebi o 

xingamento, mas vi que meu time ficou calado e está digitando. Rapidamente eles me 

defendem dos xingamentos. Akali explica que estou começando e ninguém ali tinha 

domínio do jogo para tratar o outro daquela forma. [Outro amigo meu] xinga duramente 

o outro jogador. Uma terceira pessoa a quem não conhecia, também me defende. Só 

então percebo as críticas, me espanto e respondo com bom humor. Quando um dos 

jogadores do time faz uma jogada péssima digo: “Warwick, cuidado, vão te mandar sair 

do jogo, Melhor jogar igual a Lux!”. O time todo digita símbolos ligados ao riso no chat 

e Lux responde com um emote: ‘^^’. Entendi, também, os incômodos com os xingamentos 

narrados pelas mulheres nas entrevistas assim como a melhor reação para esses casos é 

ser debochado [pelo menos nesse caso]. 

Como mencioncei no próprio mensário, nunca aconteceu de estar em uma partida e 

essa situação desagradável acontecer. Na vez que uma mulher jogou conosco e nós 

sabíamos, esta era namorada de um desses meus conhecidos. Acredito, também, que caso 

tivesse uma mulher no time, não trataríamos mal ou assediaríamos. Caso uma dessas 

pessoas trate mal uma jogadora, eu denunciaria, tomaria partido e tentaria “educar” sobre 

o comportamento reprovável e desnecessário.  

É comum, também, que a toxidade se espalhe e contamine todos (ou quase todos) 

os jogadores de LoL. Assumo que essas atitudes tóxicas aconteceram, poucas vezes, 

comigo, também. O máximo que xinguei foi de “Ruim!”, “Horroroso”, “Vai aprender a 

jogar”. No final das contas, o LoL acaba sendo um ambiente “anônimo” para se 

descarregar as frustrações, como afirmou a entrevistada Nami. A Riot, por sua vez, não 

tenta coibir esse tipo de atitude. Para eles é como se fosse “normal”. Confesso que há até 

um “romantismo” pela comunidade ser dessa forma. 
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Em um dos dias do mês eu saí extremamente estressado e chateado da jogatina. 

Discuti duramente com um dos jogadores. É irrelevante dizer que é novato no game. A 

comunidade é completamente avessa ao que eles chamam de noob. O que acho mais 

incrível é que isso não varia de acordo com o ranking (não diminui quem está no ranking 

alto), não se torna inexistente caso tenha uma skin. Os xingamentos são sempre feitos 

para ofender. E essa ofensa consiste em inserir alguém ou apontar que alguém pertence 

a alguma minoria (como se isso fosse diminuir ou rebaixar). Por esse motivo que os 

xingamentos na vida, em geral, são ligações ao homem ser gay, ao negro ser negro e a 

mulher ser prostituta (não ser digna de honra). Uma outra observação é que a 

comunidade que já está dentro do jogo há muitos anos, não se importa com isso. Na 

verdade, eles guardam uma espécie de “orgulho”. Quem reclama disso é exagerado, é 

fraco, etc. Por isso que toda pessoa quando reclama é xingada ainda mais. O que é mais 

incrível é que a Riot até o momento em que jogo, não dá um panorama da situação ou o 

que está fazendo para coibir a toxidade da comunidade. Também pouco posso esperar 

de uma empresa que está sendo processada por discriminação de gênero. 

Entrando nas perguntas relacionadas ao consumo de skins, como mencionei 

anteriormente, investi dinheiro no jogo. O primeiro fato que me chamou atenção é a não 

necessidade de colocar dinheiro para consumir skins. Em outras palavras, é possível 

investir em Riot Points para comprar um campeão, por exemplo. Entretanto isso não é 

uma prática comum, pelo contrário, os amigos que estavam me introduzindo ao jogo 

falaram que não vale o valor. Segundo eles: “Dinheiro é pra comprar skin e tempo é pra 

desbloquear herói”. O segundo ponto que me chamou a atenção foi que não é preciso 

muito tempo jogando LoL para admirar e querer skins. Em pouco tempo eu vi a skin do 

personagem Alistar (figura 28). Nunca havia jogado com o personagem, não conhecia 

sobre o herói, mas ainda assim quis comprar a skin (figura 29). Como apresento através 

de um trecho no meu mensário netnográfico do mês de julho de 2018: 

Ainda tenho dificuldade em conhecer os heróis, não sei o que fazem, as habilidades 

e as funções. Para piorar, nesse modo de jogo, aparecem mais frequentemente pessoas 

com skins dos campeões. Isso me faz ter mais dificuldade em identificar o personagem. 

Alguns dos meus amigos também começam a usar personagens com skins (talvez eles já 

tenham utilizado anteriormente, mas não eu era capaz de perceber). Sempre aparecem 

comentários sobre determinada skin na tela de carregamento para a partida. Geralmente 

esses comentários são elogiosos como: “Essa skin é muito foda!”; “Eu tenho um skin 

assim, só que do personagem X”. Basta alguém puxar assunto sobre skin para que a 
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conversa gire em torno do fato. Ainda não consigo identificar a hierarquia das skins, mas 

começa a me interessar o fato de possuir alguma além da que o jogo me deu. Vi uma 

chamada Alistar Vaquinha que achei divertidíssima. O personagem original é um touro 

com ares malignos (figura 28), mas nessa skin ele está vestido com uma fantasia de vaca 

malhada (figura 29).  

 

Figura 27: Alistar Original Figura 28: Alistar Vaquinha 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2QYVKQs Fonte: https://bit.ly/2QS0c3E 
 

Apesar de ter gostado da skin, não investi num primeiro momento. A espera teve 

resultado, pois acabei dando sorte e veio um fragmento dessa skin em um dos baús que 

abri. Como aponto no mensário netnográfico: 

O mais legal, contudo, foi que nesse mês eu abri um baú que veio um fragmento de 

skin Alistar Vaquinha. Com isso o valor para adquirir a skin através de essência laranja 

é bem mais baixo. Ainda não sei como faz para ganhar essa essência, mas percebi que 

tinha uma quantidade estocada na conta, talvez um “presente” da Riot. Apesar de ter a 

quantidade de essência laranja, não consegui transformar em skin permanente, por não 

ter o herói. Como gostei muito da skin resolvi desbloquear o personagem (utilizando 

Essência Azul) só para ter a skin. Agora começo a entender algumas situações que 

jogadores de LoL me falaram na primeira rodada de pesquisa para a dissertação, como: 

“Nunca jogou com o personagem, mas quer ter a skin”, “Eu compro skin porque acho 

divertida”, etc. Realmente, ter skin é algo muito divertido, principalmente quando tem 

alguém para mostra-la.  

 A primeira skin, entretanto, que consumi foi do personagem Brand Chefão (figura 

29), como também trago através do mensário: 

Algo que aconteceu comigo foi que comprei uma skin com dinheiro real pela 

primeira vez. Fiquei sabendo que de tempos em tempos a Riot libera uma loja pessoal 

para cada jogador. São seis espaços em que o jogador clica e vira esse espaço com a 

imagem de uma skin. Cada uma desses skins vem com o valor real e uma porcentagem 
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de desconto. No meu caso vieram 6 personagens, desses quais 3 eu jogo com certa 

frequência. Uma dessas skins era épica e ficou com 60% de desconto para mim. Com 

cerca de R$ 12,00 eu conseguiria comprar uma skin épica e ainda sobraria RP 

(insuficiente para comprar outra skin, ficou sobrando na conta). Entendi como um bom 

negócio. 

No momento em que comprei a skin, lembrei da pergunta que fiz para as 

entrevistadas. Qual a principal razão para se consumir skin. Primeiramente é o fato de 

jogar com o personagem. Tirando a skin do Alistar, que é bem-humorada e despertou em 

mim interesse em aprender a jogar com o personagem para habilitar a skin, não vi outra 

que causou essa vontade. Isso acontece porque se eu jogo sempre com determinado 

personagem, é necessário mostrar para os outros jogadores sua “seriedade” com aquele 

herói. A segunda razão foi o simples fato de ter um skin comprada e não “ganhada” na 

minha conta. Por último a vontade veio das conversas com os amigos. Jogar com um 

grupo de pessoas que sempre falam sobre skins criou em mim um desejo de possuir 

alguma. 

Com isso, posso afirmar, que as skins são formas de status, também. Querer ter algo 

para mostrar para o outro (ainda que a skin não seja a mais cara) seja por intimidação ou 

por puro “desdém” é comum dentro da comunidade, mesmo que a maioria das pessoas 

não assuma isso. Por esse motivo gosto muito da pergunta retórica simples e direta da 

entrevistada Leona quando diz: “Skin serve para mais alguma coisa além do status?!”. 

Sobre minha segunda pergunta “induzida” sobre a skin ser uma forma de 

autorrepresentação nunca aconteceu diretamente comigo. Nunca vi um personagem ou 

skin parecida comigo ou que use objetos que se liguem ao que gosto. Entretanto, a própria 

skin do Alistar pode se encaixar nessa categoria devido ao bom humor que a imagem 

propõe. Normalmente, sou uma pessoa que gosta de brincadeiras e piadas para 

descontrair, algo que a skin preconiza. Além disso, uma skin pode ser uma espécie de 

“alter-ego” para alguém, ou seja, a skin pode representar um desejo de alguém ter uma 

segunda personalidade (desejo de ser mais forte e usar uma skin de guerreiro; desejo de 

ser mais extrovertido e usar uma skin “engraçada”, etc). Nenhuma entrevistada citou esse 

fato, seria necessária uma pesquisa futura para saber a veracidade da hipótese. 

O terceiro motivo previamente pensado por mim, o consumo de skin como forma 

de inserção no grupo, foi o que apresentou resultado mais interessante no resultado da 

pesquisa. Isso porque as conversas em grupo giram sobre o tema de ter skin, como 

mencionei anteriormente. Não só isso, durante a partida aparecem pessoas desconhecidas 
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que, através do bate-papo, fazem comentários sobre determinada skin (figura 30) ou 

“brincam” com aqueles que não possuem esse bem virtual (figura 31). Dessa forma, isso 

acaba estimulando o jogador a consumir. Algo que reparei quando cheguei nesse item, 

foi que as outras propostas de consumo das skins (status e autorrepresentação identitária) 

se relacionam estritamente com o grupo/comunidade. Quando se consome algo pelo 

status, a ideia é mostrar para o outro aquele bem. Quando se consome algo para se mostrar 

quem se é, a ideia é se mostrar para o outro suas características e gostos. Destaco um 

trecho do meu mensário do último mês de observação (dezembro/2018). 

Se um pesquisador me perguntasse o motivo principal de ter comprado uma skin, 

diria que a promoção foi a responsável por isso. Entretanto, fazendo uma auto análise 

(quase que de psicanalítica), a motivação foi que dentro do game todos têm skin. Quando 

se está escolhendo a preparação para o herói, antes de começar a partida, é comum que 

o jogador fique passando as skins e os outros conseguem ver isso. As brincadeiras sempre 

surgem, como por exemplo: “Fulano, qual skin você quer que eu vá nessa partida?” 

“Vou escolher essa skin, porque dá mais dano” (isso é mentira, o dano é igual, é somente 

uma piada), etc. Além disso, durante as telas de carregamento, aparecem os jogadores 

que estão indo para a partida com skin, inclusive do time inimigo (figura 12). Negar esse 

fato como sendo uma forma de “coação psicológica” seria “mentira”. Ou seja, dizer que 

a skin do jogador do time adversário não gera conversa – seja sobre a skin seja sobre a 

possibilidade do jogador ter domínio com o personagem – é mentira. Dessa forma, pelo 

menos na minha opinião, ter skin é uma maneira de juntar um pouco de todas as 

motivações que perguntei na pesquisa. É uma forma de status (mostra a quantidade de 

skin, principalmente as mais caras, durante a tela de carregamento), uma forma de 

autorrepresentação (mostrar para o outro o personagem que “joga” e, em alguns casos, 

esse personagem tem uma identificação física ou na narrativa com o jogador), inserção 

em um grupo (todos tem skin, também quero participar das brincadeiras pré partida – 

talvez essa seja uma motivação extremamente inconsciente, por isso poucas pessoas 

apontaram esse fato nas pesquisas). 
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Figura 29: Comentário sobre a skin de um dos jogadores: “Olha essa skin da ashe 

q pik*” 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Figura 30: Comentário sobre o único jogador sem skin, ainda no momento da 

preparação para a partida: “Tadinha da Zoe. Só ela sem skin”. 

 

Fonte: Próprio autor 
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A outra hipótese para o consumo de skin pautada na motivação da compra com o 

intuito de evitar o preconceito e xingamentos está descartada. Isso porque como já 

mencionei anteriormente, a comunidade é extremamente tóxica. Se tiverem que xingar 

alguém, a skin não será impeditivo. O que percebo é que com as mulheres além dos 

xingamentos serem mais pesados e independentes da habilidade, há, também, o assédio. 

Além disso, destaco que quanto mais alta a experiência e tempo de jogo, mais é comum 

ver pessoas com skins, deixando de ser um bem “incomum” para ser quase uma regra. 

Como apresentei na pesquisa netnográfica: 

Por ser algo comum dentro do jogo, a toxidade se reproduz em larga escala. 

Rapidamente um novo jogador é contaminado e utiliza desses artifícios para atacar e se 

defender. Independentemente do nível que a conta esteja, observo que esse 

comportamento se repete. Poderiam mudar o nome do jogo para League of Toxic.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apontei ainda na introdução, no período atual o entretenimento está 

assumindo uma postura de suma importância para o cotidiano. Um desses exemplos são 

os games, servindo como mais uma ferramenta para a diversão. Diferente de outros 

tempos, em que os jogos eletrônicos eram vistos como atividades infantis, hoje as 

diferentes plataformas para jogar, como smartphones, abraçam uma parcela gigantesca 

de pessoas; até as redes sociais, representada, principalmente, pelo Facebook, desenvolve 

um tipo de jogo capaz de mostrar que game não é algo para crianças, adolescentes Pelo 

contrário, adultos e, em especial, mulheres também se interessam por esse universo. 

Uma situação que gostei de pesquisar diz respeito ao consumo. Algo que foi 

evidenciado por diversos autores sobre o tema é que a sociedade, também, alterou o modo 

de consumir. A busca pela identidade e pela vontade de se distinguir em relação ao outro, 

marca essa contemporaneidade. Consequentemente, o entretenimento, aqui em específico 

o game League of Legends, aparece como nova possibilidade de investimento por parte 

do jogador, através do consumo de skins. Entender os meandros desse tipo de consumo, 

algo novo para mim enquanto jogador e pesquisador, me estimulou a traçar as principais 

motivações.  

Quando defini as hipóteses motivacionais para esse consumo, ainda não tinha a 

dimensão de como era a relação entre os jogadores (as) e as skins. Através da primeira e 

segunda etapas de pesquisa, ainda com jogadores homens de Counter-Strike, consegui 

identificar essas três motivações de consumo principais: autorrepresentação identitária, 

distinção e inserção no grupo. Contudo, hoje tenho a certeza de que essas categorias não 

são estagnadas ou universais, pelo contrário. Se misturam e fazem surgir novas 

motivações para consumo de skins. Portanto, em novas pesquisas com o LoL ou com 

outros games, poderão surgir outras motivações. Um exemplo foi algo comentado por 

dois entrevistados na terceira etapa de pesquisa empírica. Eles levantaram a possibilidade 

da skin como forma de alteração da jogabilidade e, não só, na ordem estética. Como 

destaco ao ver a fala de Veigar: “Eu acho que algumas skins influenciam no modo de 

gameplay. Porque existem algumas skins que só de mudar a cor da faísca atrapalha (…) 

umas magias que ficam num branco muito claro, isso atrapalha” (VEIGAR. Entrevista XI. 

[abr. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 

(22min 46segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo XI desta dissertação). E 

na fala de Nami: “Tem skins que são banidas de campeonatos, porque o range [alcance] 
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da skill [habilidade] faz você não conseguir enxergar muito bem (…) são só algumas 

skins. Isso, entretanto, não vejo como motivação de compra, pois como afirma a própria 

Nami: “Você não vai comprar a skin achando que vai aumentar a habilidade nem nada”. 

(NAMI. Entrevista X. [abr. 2018]. Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de 

Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (16min 29 segs). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo X desta dissertação) Assim como Miss Fortune: “Na minha 

percepção as animações das skins não atrapalham. Quando você começa a jogar com uma 

skin diferente, você leva um tempo até entender como faz aquela habilidade (…) pra mim 

isso não compromete em nada a jogabilidade” (MISS FORTUNE. Entrevista IX. [abr. 2018]. 

Entrevistador: Adler Ariel Moreno Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (15 min e 09 

segs). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo IX desta dissertação). Além disso, 

não desenvolvi de maneira mais extensa essa discussão pois é um fato subjetivo e 

individual. Indo, brevemente, para um lado técnico do fato, nem todas as pessoas 

enxergam as cores da mesma maneira. Para que isso aconteça todos devem ter o “(…) 

mesmo tipo de fotorreceptores (células da retina que recebem a luz), ou seja, ter a mesma 

capacidade genética de ‘enxergar cores’ supondo, é claro, que vocês não tenham nenhuma 

doença, como o daltonismo, que altera a percepção das cores” 66 F

67. Ainda assim, chamo a 

atenção de que essa pode ser uma ideia para futuras pesquisas e estudos. 

Quanto às minhas hipóteses começo falando sobre o status como forma de motivar 

o consumo de skins. Pensei, inicialmente, esse motivo por causa do consumo de bem 

material. Quando McCracken (2015) apresenta o status como sendo utilizado pela 

nobreza como forma de distinção, surgiu, em mim, estender para o consumo de bens 

virtuais. Isso se intensificou ainda mais quando li sobre produtos de luxo, que são capazes 

de fazer a pessoa se declarar membro de uma tribo mas se apresentarem como portadora 

da riqueza, status e bom gosto. Um fato que aconteceu durante meu mestrado e que denota 

isso foi a prática do “quanto custa o outfit?”, em que pessoas se reuniam em determinado 

local e a elas eram perguntados o valor das roupas e acessórios que estavam usando para, 

no final fazer o somatório do valor total. Faço essa relação com o comércio de skins pois 

um bem virtual que esteja na categoria dos mais caros, chama a atenção dos demais 

jogadores demonstrando, também uma busca por superioridade. Isso fica claro na fala das 

jogadoras que falaram frases como “acha que vai jogar melhor por causa da skin”, “ego 

                                                           
67 Disponível em: https://super.abril.com.br/blog/oraculo/as-pessoas-enxergam-as-cores-da-mesma-

maneira/ Acesso em: 08 de fevereiro de 2019. 

https://super.abril.com.br/blog/oraculo/as-pessoas-enxergam-as-cores-da-mesma-maneira/
https://super.abril.com.br/blog/oraculo/as-pessoas-enxergam-as-cores-da-mesma-maneira/
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inflado”, “se sentir diferente”, não sabe jogar com o personagem mas quer ter a skin” ou 

“skin só serve para status”. 

Um detalhe que mencionei durante a dissertação e retomo aqui é fato da timidez ao 

falar sobre a busca pelo status. Isso pode ser pensado como um problema devido a 

metodologia escolhida. As entrevistas, como método, têm essa desvantagem de, às vezes, 

os participantes falarem o que acham que o entrevistador quer ouvir, ou seja, eles 

procuram dar a resposta “certa”, que não vai soar mal. Por esse motivo, foi importante 

para minha dissertação realizar etapas de entrevistas pessoalmente. Assim, consegui 

observar algumas situações e trazê-las para a pesquisa. Isso ocorreu, por exemplo, quando 

uma das entrevistas sorriu de maneira “envergonhada” quando uma amiga disse em tom 

irônico: “Não é amiga? Comprar skins por status”.   

A segunda hipótese que levantei se referia ao consumo como autorrepresentação 

identitária. Como apontei anteriormente, na contemporaneidade há fragmentação do “eu”. 

O próprio fenômeno da internet serviu para criar novas formas de relacionamentos assim 

como novas maneiras de se autorrepresentar. Trazendo, novamente, Nancy Baym (2010) 

e Sherry Turkle (1996), é como se a internet abrisse uma janela para cada função social 

que surge no cotidiano das pessoas. Trazendo para o objeto e retomando às entrevistas, 

considero esta categoria como a responsável por mais menções das jogadoras. Primeiro 

ao perguntar às jogadoras sobre o personagem que mais gostam (para serem 

identificadas), já observei uma relação entre as skins que mencionaram ter com esses 

personagens (destaco novamente que perguntei por três personagens às entrevistadas, 

com o intuito de que não houvesse repetição ao identifica-las). Isso fica claro na fala das 

jogadoras que afirmam: “gosta de jogar com o personagem que lembra sua etnia ou a si 

mesmos”, “me identifico bastante”, “a cor do cabelo dela”, “ela tem o cabelo rosa e o 

meu cabelo é rosa”, “quero fazer um cosplay dela”. 

Destaco o cosplay como um fato interessante, pois é uma forma de trazer a 

autorrepresentação do virtual para o real. Em outras palavras, quando perguntei sobre se 

mostrar quem se é no “mundo real” dentro do “mundo virtual”, não percebi que 

autorrepresentação poderia ocorrer ao inverso, também. A jogadora provavelmente joga 

com determinado personagem e compra a skin pensando em ter uma referência para um 

futuro cosplay. Como não foi o foco da minha dissertação discutir sobre as possibilidades 

ou conceitos do que é real e virtual, tampouco abordar sobre a transferência da 

autorrepresentação do virtual para o real, não me pude me aprofundar nessa questão. 

Entretanto, destaco que esta é uma hipótese capaz de embasar futuras pesquisas. Por 
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exemplos, as seguintes perguntas podem servir como caminho: a skin é uma motivação 

para o desenvolvimento de cosplay? A criação de determinada skin poderia ser capaz de 

estimular um jogador ou jogadora a jogar com um personagem pensando no cosplay? 

Será que vivemos um período onde a exposição ao virtual dita quem somos no mundo 

real? Será que o cosplay é uma forma de transposição da autorrepresentação de quem se 

é no virtual para o real?  

Outra curiosidade que me interessou ao fazer pesquisa através das entrevistas é não 

levar as respostas “ao pé da letra”, ou seja, não acreditar veementemente em dados que 

são apresentados no primeiro olhar. Falo isso pois uma das hipóteses que tinha, o 

consumo como forma de inserção dentro do grupo, foi, aparentemente, negada. Digo 

aparentemente porque analisando de maneira mais detalhada, observei que todas as 

demais categorias hipotéticas se relacionam, no fim, a esta. Em outras palavras, a busca 

pelo status só é realizada de forma plena quando se tem outro para mostrar. Como 

apresento no mensário netnográfico, transcrevendo essa parte no último item do terceiro 

capítulo, é legal ter uma skin cara não só para si, como para mostrar ao outro. Da mesma 

forma acontece com a autorrepresentação identitária, pode ser que em um jogo sem outros 

participantes, busque-se mostrar quem se é, também. Entretanto, mostrar quem se é para 

pessoa ver é uma motivação extra. 

Além disso, em algumas respostas é possível verificar que as entrevistadas falam 

nas perguntas mais abertas sobre o fato de jogar com alguém. Como destaquei em falas 

transcritas no capítulo 3, é possível confirmar isso através de exemplos como “jogo com 

meus amigos”, “comprei a skin pra jogar com meus amigos”, “compra a skin pra ser 

aceito”, entre outros exemplos. No mensário netnográfico apresentei, também, alguns 

exemplos em que o grupo “brinca” quando um jogador não tem skin e os demais têm ou 

brinca quando um desses jogadores tem uma skin diferente ou mais cara, geralmente 

fazendo “piadas positivas” com alguma característica desse bem virtual. 

Algo que mencionei pouco ao falar sobre as motivações de compra, mas não excluo 

da pesquisa é o fato das jogadoras mencionarem, em muita das vezes, o fato de comprar 

a skin, “simplesmente” por gostarem da skin ou, algo que se repetiu na maioria dos casos, 

comprar por achar a skin bonita ou por ela ser dos campeões favoritos. Ou seja, quando 

perguntei de maneira aberta, sem citar alguma motivação expressa, as entrevistadas 

falaram o seguinte: “identificação com personagem”, “minha personagem principal”, 

“não sei porque comprei, só fiz”, “pra ficar bonitinha”, “porque a skin era bonita”, “a 
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personagem é minha main 67F

68, “ter todas as skins bonitas do meus mains”, etc. Eu falei 

pouco sobre isso, pois é uma motivação recorrente em outras pesquisas cujo tema é 

compra de skin. Além disso, muitas das vezes, uma ação aparentemente sem motivo 

possui “motivação além”. Portanto o meu objetivo foi buscar respostas além do fato da 

skin ser bonita ou ser do campeão favorito. Ainda assim, não excluo a importância dessas 

falas. 

Quando comecei a escrever a dissertação não tinha dimensão dos caminhos por 

onde meu trabalho se direcionaria. Seja antes de dar início à escrita, quando ainda pensava 

em pesquisar sobre o consumo de skins dentro de três games e meu trabalho se voltou a 

pesquisar “somente” sobre o LoL; ou quando, depois de definido os jogos que trabalharia, 

uma mudança de recorte me fez ficar assustado com a possibilidade de pesquisar sobre 

mulheres consumidoras de skins. Destaco esse último fato como sendo uma experiência 

extremamente importante para a minha construção enquanto pesquisador, mas 

principalmente, enquanto homem. Ouvir relatos de mulheres (seja motivadas pelas 

atitudes machistas dentro do jogo ou fora dele) me fez reviver diversos momentos em que 

apoiei amigos de tomarem atitudes prejudiciais para esse grupo feminino, assim como 

revivi momentos em que agi de forma machista, preconceituosa e que hoje me fazem ter 

vergonha ao mesmo tempo que me corrigem para não repeti-las. 

Na esmagadora maioria das entrevistas as participantes narraram situações em que 

sofreram preconceitos dentro do jogo. O porque desse preconceito ser forte contra a 

mulher dentro dos games começa muito antes do LoL. Desde o nascimento da criança, a 

sociedade já impõe constumes, características do que é certo para a menina e para o 

menino. A célebre frase da ministra Damares Alves: “Menino veste azul e menina veste 

rosa”68F

69 sai do tom metafórico e entra no caráter denotativo. Isso é visto através dos 

brinquedos disponíveis para meninos (carrinhos na cor azul, por exemplo) e para meninas 

(geladeiras e fogões na cor rosa, por exemplo). Só de determinar uma cor para cada um 

dos sexos, já é uma forma de criar regras. Por esse motivo, escolhi a epígrafe que incluí 

nessa dissertação: muitas das vezes é necessário questionarmos as regras para ter mais 

equidade.   

Obviamente, esse comportamento se estende para os jogos digitais. Com as 

mudanças nas estratégias de marketing, para aumentar as vendas de games, cria-se um 

                                                           
68 Personagem principal para jogar. 
69 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-

alves-em-video-23343024 Acesso em: 09 de fevereiro de 2019 

https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
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hábito de que jogos são coisas de menino. Isso se intensifica com os motivos que trouxe 

no capítulo 2 e atestam o porque das jogadoras sofrerem tantos preconceitos: poucas 

mulheres formadas nas áreas de ciência da computação e afins (e teve grande diminuição 

com o passar do tempo), preconceito usado como defesa dos boysclubs (um lugar 

reservado para os homens), marketing vendo games para homens e, por último a 

representação feminina nesses jogos exercer um papel secundário.  

No LoL esse preconceito é ainda mais forte. Como mencioncei ao longo do 

mensário netnográfico e das entrevistas, a comunidade é extremamente tóxica e me passa 

nessa toxidade uma impressão “romântica”, como sendo um mal normal e comum. 

Obviamente que as minorias, aqui trazidas através da mulher, irão sofrer as consequências 

mais pesadas. Todas as entrevistadas da etapa cinco de pesquisa empírica falaram que já 

passaram ou já presenciaram situações de machismo. Esse costume agressivo da 

comunidade de League of Legends responde, por si só, minha última hipótese: do 

consumo como forma de fuga do machismo. Em outras palavras, independente das 

mulheres consumirem skin cara, os jogadores mais tóxicos não irão deixar de xingar ou 

fazer “piadas inocentes” revestidas de machismo contra esse grupo. Não só isso, pelas 

mulheres, consumir uma skin com esse propósito foi algo fora de cogitação segundo as 

entrevistas que realizei.   

Recentemente, quando já havia fechado o mensário netnográfico, tive um feliz 

exemplo de que apesar das resistências conservadoras no poder, a discussão feminista 

ganha novos olhares e novos adeptos. Em uma partida casual, em que jogava sozinho, 

todos os personagens escolhidos foram femininos, algo que aconteceu de maneira 

aleatória. Um jogador (através do apelido usado da a entender que é homem) reparou esse 

fato. Em seguida um outro jogador ou jogadora falou em inglês: “This is feminism” ou, 

em tradução livre, “isso é feminismo” (figura 32). No momento imaginei que presenciaria 

o primeiro momento em que pessoas seriam xingadas por causa do gênero, mas não. 

Ninguém agrediu, pelo contrário, a partida se desenrolou de maneira extremamente 

saudável. 
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Figura 31: Chat com o jogador(a) falando sobre feminismo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Quero encerrar essa dissertação com alguns questionamentos passíveis a serem 

respondidos de maneira mais detalhada em futuras pesquisas, mas sobre os quais 

apresento, aqui, breves observações. Questões como status, autorrepresentação ou 

inserção em um grupo representam importantes motivações para o consumo de bens 

virtuais e, particularmente, skins. Mas de que maneiras essas motivações de consumo para 

bens virtuais se distinguem das motivações de consumo para bens reais? Será que essas 

motivações são exclusivas para consumo de skin? De acordo com a minha pesquisa, para 

me pautar nas criações das categorias de motivações, utilizei uma literatura que, em 

muitos casos, apresentava resultados de pesquisas de consumo de bens reais. Por esse 

motivo afirmo que há pouca distinção entre motivações de consumo de bens virtuais e 

bens reais. Dessa forma, alguns autores, como Janice Denegri-Knott, Rebeca Watkins e 

Joseph Wood (2012), chamam atenção para o fato dos produtos virtuais terem uma 

memória afetiva que se compara ao afeto aos objetos materiais. Portanto, afirmo, ainda 

que de maneira breve, que há mais semelhança do que diferença quando o assunto é 

motivação de consumo de bens virtuais e consumo de bens materiais. Como este não foi 

o foco da minha dissertação (tecer qualquer tipo de comparação entre consumos), não me 

alonguei nos capítulos e serve como motivação para futuros estudos.  
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ANEXOS 

Anexo I – Questionário com Jogadores de Counter-Strike: Global Offensive 

Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

Qual a sua idade: 

(   ) Entre 10 e 14 anos 

(   ) Entre 15 e 18 anos 

(   ) Entre 19 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Mais de 30 anos 

 

Há quanto tempo você joga CS? 

(   ) Desde o beta (1999) 

(   ) Entre 14 anos e 10 anos atrás 

(   ) Entre 9 anos e 5 anos atrás 

(   ) Entre 4 anos e 2 anos atrás 

(   ) Desde 2016 

(   ) Comecei esse ano 

 

Qual a sua patente? 
(   ) Prata I 

(   ) Prata II 

(   ) Prata III 

(   ) Prata IV 

(   ) Prata de elite 

(   ) Prata de elite mestre 

(   ) Ouro I 

(   ) Ouro II 

(   ) Ouro III 

(   ) Ouro IV 

(   ) AK I 

(   ) AK II 

(   ) AK Cruzada 

(   ) Xerife 

(   ) Águia I 

(   ) Águia II 

(   ) Supremo 

(   ) Global 

 

Quanto tempo, em média, você joga CS:GO po dia? 

(   ) Até 1 hora 

(   ) Entre 1 e 3 horas 

(   ) Entre 3 e 5 horas 

(   ) Entre 5 e 7 horas 

(   ) Mais de 7 horas 
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Quanto você já gastou com CS:GO? 

(   ) Nunca gastei com o jogo 

(   ) Até R$ 100,00 

(   ) Entre R$ 101,00 e R$ 300,00 

(   ) Entre R$ 301,00 e R$ 600,00 

(   ) Entre R$ 601,00 e R$ 900,00 

(   ) Entre R$ 901,00 e R$ 1.200,00 

(   ) Entre R$ 1.201,00 e R$ 2000,00 

(   ) Mais de R$ 2000,00 

 

O que o motiva a comprar skin? 

(   ) Promoção 

(   ) Diferenciação em relação a outros jogadores 

(   ) A Beleza da skin 

(   ) Status 

(   ) Se sentir pertencente a um grupo 

(   ) Nunca comprei skins 

 

O que, principalmente, faz uma skin se diferenciar de outra como melhor, na sua 

opinião? 

(   ) Beleza 

(   ) Preço 

(   ) RaridadeA Beleza da skin 

(   ) As utilizadas por jogadores profissionais 

(   ) A quantidade de pessoas que a utilizam 

 

Você já comprou uma skin pelo fato de um streamer ou jogador profissional a usar? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Você compraria uma skin pelo fato de um streamer ou jogador profissional a usar? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Para você quais as melhores skins? 

(Resposta aberta) 

 

Tem alguma marca que você gosta e sempre que pode consome seus produtos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Qual (ais)? 

(Resposta aberta) 

 

Se uma marca que você gosta, começasse a vender skins dentro do CS:GO, você 

compraria essa skin? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Se uma marca começar a investir no CS, você consumiria os produtos físicos dessa 

marca? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Anexo II – Entrevista Qualitativa com jogadores de CS:GO. Entrevistado: Ak Jaguar 

 

Quanto tempo tem desde a última compra de skin? 

Bastante tempo, muito tempo sem jogar, talvez inicio do ano, vendeu todas as skins 

desde o PC novo, pra comprar jogos dentro da steam, não lembro a última skin, 175,00 

ganhos. É comum dar de presente skins de aniversário para amigos que jogam CS. 

 

Gasto total com skins? 

Já ganhou muito dinheiro com aposta de skin, cheguei a ganhar R$ 500,00. Eu era mais 

casual. R$ 200,00 com gasto. 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

Maior motivação a jogar o jogo, principal. A Beleza, deixar o jogo mais bonito. Era o 

jogo mais bonito, mas era um vicio e queria sempre estar por dentro das novidades, 

todas as caixas de armas novas eu queria, era o que eu mais fazia, o meu hobby. 

Diferenciação com outros jogadores, status.  

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

Me sinto melhor que outro jogador. Se sentir diferente. Tanto que tem pessoas que 

falam que algumas skins dão skill, mesmo sendo lenda, brincadeira. Ego humano, o 

preço: eu posso ter essa skin e algumas pessoas não podem! Isso faz se sentir melhor. 

Pode trazer mais aflição na hora de jogar, está com arma jogando, morre e outra pessoa 

pega a arma: “Playboy compra skin e não sabe jogar!” Tipo um “ciúme”. Família que 

compra uma skin para uma criança, mas não sabe jogar. 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

Sim, as skins são diferentes, tem desgastes diferentes o que afeta no preço. Rarida, 

beleza, classe da skin (a skin é dividida em 5 niveis, industrial, consumidor, secreto, 

lembrança de campeonato).  

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

Atualmente não sou fanboy de nenhuma marca. 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do CS, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

Consumiria a skin, não vejo problema, acho que deixa ainda mais interessante o 

mercado de skins, criando um maior mercado de armas, que ainda é pequeno em 

questão de skins diferenciadas. São poucas armas raras e muitas armas de ralé, comuns. 

Existe skin baseada em anime, com raridade alta. Em campeonatos as vezes são criadas 

luvas dos times que não são vendidas, mas criou-se aclamação para essas luvas serem 

vendidas, mas as dos times continuaram a sem serem vendidas. São muito caras. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no CS, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? (você estaria 

disposto a conhecer algo novo por causa do CS) 

Hoje em dias não jogo mais, mas se continuasse jogando, por que não? Consumiria a 

skin; dependendo do produto, despertasse atenção, eu compraria. 
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Anexo III – Entrevista Qualitativa com jogadores de CS:GO. Entrevistado: Usp Kill 

Confirmed 

 

Quanto tempo tem desde a última compra de skin? 

Uns 3 meses. 

 

Gasto total com skins? 

R$ 40,00 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

Nenhum benefício, uma questão estética. Você passa muito tempo jogando. Você vê 

uma arma bonita ou coisa do tipo. É estético. Não ganha em nada 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

Não 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

Além da aparência, os caras falarem: ‘Caraca, essa skin é braba’; ‘É rico’; Porque fora 

isso… é tudo questão de estética 

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

Compro muita roupa da South porque é baratinho 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do CS, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

Se fosse barato, com certeza. A ideia é pagar preço baixo, né?! 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no CS, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 
Sim, sem problema nenhum. Tudo uma questão de preço 
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Anexo IV – Entrevista Qualitativa com jogadores de CS:GO. Entrevistado: Dragon Lore 

 

Gasto total com skins? 

Desde quando comecei a jogar, aproximadamente uns R$ 50,00. 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

Ajuda a diferenciar o jogo e mudar na forma repetida como costumamos ver. Criar uma 

identidade visual e se diferenciar do jogador comum. 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

Sim. Ao comprar uma skin, você sai do grupo padrão de jogadores “casuais”. Se 

diferencia deles e demonstra sua maior seriedade com o jogo. Quando você compra uma 

skin (normalmente várias para diferentes equipamentos) você agrega valor a sua conta 

steam. No caso do CS, se você utiliza cheat, vantagens indevidas ou faça algo contra as 

práticas da comunidade você leva um VAC BAN. Esse tipo de banimento nos impede 

de jogar em servidores oficiais da Valve, inclusive para outros jogos e com um aviso 

grande e vermelho em seu perfil e perde todos os seus itens. Jogadores com skins mais 

caras tendem a ter melhor “comportamento” durante as partidas.  

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

Sim. Acredito que seja de gosto pessoal como cores e desenhos que mais me agradam e 

também sua raridade qe seu estado (no caso do CS existem variacoes do mesmo tipo de 

skin com diferentes preços) quanto as outras. Normalmente quanto mais bonito é o item, 

mais raro e mais caro ele é.  

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

Sim. Como exemplo Razer, Cooler Master, HyperX (apenas de informática) 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do CS, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

Sim. As marcas hoje carregam posicionamentos na sociedade e seus pensamentos. Não 

vejo porque não usaria uma skin com um adesivo da Nvidia por exemplo. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no CS, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

Depende. Esse não seria o motivo determinante, mas seria o motivo de uma maior 

atenção a essa marca. Quando se faz parte da comunidade, começa a valorizar quem 

investe em sua diversão e podendo comprar um produto que traga investimento para sua 

diversão e outro que não, por que não comprar no que investe?  
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Anexo V - Entrevista Qualitativa com jogadores de CS:GO. Entrevistado: Full Injector 

 

Quanto tempo tem desde a última compra de skin? 

Uns 3 meses. 

 

Gasto total com skins? 

R$ 250,00 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

Nenhum benefício, uma questão estética. 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

Pra mim não, mas tem pessoas que sentem melhor. Não sabe porque isso se dá 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

Varia do gosto de quem usa, tudo igual, como é uma questão de estética é uma questão 

de gosto. O preço é distribuído pela procura, as armas mais atraentes acabam sendo 

mais cara, relação diretado mercado. 

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

Não 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do CS, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

Dependendo da marca sim. Algumas compraria por estética, digamos que a paçoquita 

fizesse uma skin, eu compraria a skin da paçoquita, simplesmente por gostar da 

paçoquita, pela piada também. Tem skins que são populares pelo humor. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no CS, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 
Não sei. Provável que comprasse algo da marca, gasto muito tempo dentro do jogo. 

Presença constante com o nome da marca e se fosse confrontado com uma escolha, a 

que você conhece teria mais chance de comprar. 
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Anexo VI - Entrevista Qualitativa com jogadores de CS:GO. Entrevistado: Elite Build 

 

Quanto tempo tem desde a última compra de skin? 

1 mês, mais ou menos. 

 

Gasto total com skins? 

Cerca de R$ 30,00 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

Acho que é a satisfação de ter. Porque, assim, não tem ganho no jogo, então, acho que 

eu gosto de jogar visualmente. Pros meus olhos é bom ter. Eu acho legal. 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

Não, é satisfação pessoal. Essa arma é bonita, eu quero ter para mim. 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

Acho que beleza. Tem umas que são mais bonitas do que as outras, mas normalmente 

são mais caras, também. Tem determinado valor. É beleza e raridade, também.  

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

Tênis eu gosto muito da Nike. Jogo é Fifa, qualquer Fifa que tenha eu vou comprar. De 

resto eu olho a melhor opção. Custo benefício, qualidade e escolho. 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do CS, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

Depende do preço e como for a skin. Assim, eu compro a Nike porque eu gosto dos 

tênis dela, não sei se outro ramo ela seria boa. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no CS, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

 

Sim. A iniciativa bacana de ter ajudar o jogo. Mas eu tenho que gostar do produto. Não 

adianta eu só olhar e não gostar do produto. Independente de ajudar ou não, se eu gostar 

do produto, normalmente, eu compro. Gostar no sentido de qualidade e custo benefício, 

também.  
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Anexo VII - Entrevista Qualitativa com jogadores de LoL. Entrevistado: Katarina 

 

Você trabalha? Trabalha com o quê? 

R.: Técnico de manutenção em computador. 

 

Qual seu grau de escolaridade (Analfabeto; Ensino fundamental incompleto; Ensino 

fundamental completo; Ensino médio incompleto; Ensino médio completo; Superior 

incompleto; Superior completo (ou Graduação); Pós-Graduação; Mestrado; 

Doutorado)  

R.: Ensino Médio Completo 

 

Gasto total com skins até hoje? 

R.: Aproximadamente R$ 200,00 

 

Qual foi a última vez que comprou uma skin? 

R.: Aproximadamente 1 ano 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

R.: Pessoalmente eu acho é pela diversão. As skins sempre apresentaram uma diferença 

entre a skin normal. Por exemplo, tem a skin da Katarina Natalina, ela tem interação 

diferente, falas diferentes, tem movimentação diferente. Isso é mais pela diversão, que eu 

sempre gostei. Algumas coisas eram mais engraçadas, outras mais legal de ver, mais 

bonito de assistir.  

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

R.: Em jogo não. Mas sempre me senti mais confortável usando determinada skin. Por 

exemplo da Katarina, eu me sinto mais confortável com uma skin rara que vende de quatro 

em quatro anos, só na época da copa (katarina juíza). Eu só jogava com essa skin, a 

maioria das vezes. Eu achava que me dava sorte, mas é uma coisa pessoal minha. A skin 

da Morgana que eu tenho também, eu não jogo mais com a skin normal dela, eu jogo com 

a skin. Se eu tenho a skin eu não vejo motivo para usar a normal que todo mundo já 

conhece. Uso outra que é mais bonita. Na maioria das vezes mais rara. 

 

No grupo tem, normalmente, pessoas que olham o jogador com aquela skin e se supõe 

que ele joga bem. Tem uma skin do Jayce que quando você vê o cara com uma certa skin, 

tu vê que o cara joga. Isso é tipo 99% das vezes, você olha pra cara, tá com a skin ele sabe 

jogar. A gente não o porquê, mas sempre rolou essa zuação, porque na maioria das vezes 

que o cara tá com a skin do Jayce “a gente” perde. Então, achamos que o cara vai jogar 

melhor com aquela skin. Não é exatamente sorte, mas tu vê que o cara está com aquela 

skin, você supõe que o cara deve saber jogar com ela, com certeza. Porque não é uma skin 

barata. 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

R.: Eu pessoalmente acho certas skins mais bonitas. Não é pelo valor. Eu tenho skin 

baratas, R$ 5,00 e tem outras de R$ 20,00, mas eu acho algumas de R$ 5 mais bonitas 

que algumas de R$ 20,00. Tem a questão da figura do personagem, questão da 

movimentação do personagem, muda bastante coisa. 
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Nunca fiz de começar a jogar com um personagem por causa da skin. Eu compro, 

normalmente, por conta de ser rara. Por exemplo tem a Natalina que só vem uma vez por 

ano, tem a skin de árbitro, de jogador de futebol que só vem de quatro em quatro anos, 

que é na época da copa, tem outra que vem de um em um ano na época de Halloween. 

Isso eu costumo comprar, skin de evento, eu costumo comprar elas. 

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

R.: Sempre que posso compro da Hering; Cerveja: prefiro a corona, cerveja importada; 

Gosto da asus pra peça de PC, etc. Gosto de marcas de periféricos como Multilaser, 

Hoopson. 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do LoL, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

R.: Talvez sim, caberia bem certos personagens. Corona caberia bem em relação a 

personagem de bar, bebidas. Olaf, Dragas, tem relação a bebidas. Asus caberia bem 

personagens tecnológicos, como Blitzcrank. Se fosse um skin maneira eu compraria sim, 

sem pensar. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no LoL, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

R.: Seria uma forma de conhecer a marca. Tem muitas marcas que eu já vi em campeonato 

que eu comecei a conhecer a partir dos jogos. Eu vi passando em comercial. Tentaria 

conhecer a marca pra depois consumir. Até de produtos mais cotidianos eu pesquisaria. 

Uma marca de roupa, poderia lançar uma linha do LoL e aumentaria a influência de 

consumo.  
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Anexo VIII - Entrevista Qualitativa com jogadores de LoL. Entrevistado: Kindred 

Você trabalha? Trabalha com o quê? 

R.: Sim. Antes de trabalhar no shopping, agora trabalha com mecânica. Na época que 

comprou a skin trabalha com o pai. 

Qual seu grau de escolaridade (Analfabeto; Ensino fundamental incompleto; Ensino 

fundamental completo; Ensino médio incompleto; Ensino médio completo; Superior 

incompleto; Superior completo (ou Graduação); Pós-Graduação; Mestrado; 

Doutorado)  

R.: Ensino Médio completo 

Gasto total com skins até hoje? 

R.: Aproximadamente R$ 80,00. 

Qual foi a última vez que comprou uma skin? 

R.: 2 anos desde a última compra 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

R.: Eu gostava mais pelo evento, proporcionava. Cada skin tem de um evento diferete. 

Tem skin que é pra você completar com outros personagens. Teve uma vez que eu 

comprei uma skin por causa da minha irmã, pra “combar” com ela. Tem algumas skins 

que interagem com outras, é legal de falar isso. Por exemplo, tem algumas skins que 

interagem com outros personagens. EU gostava, também, que a skin proporcionava coisas 

diferentes, a forma de voltar pra base. Por exemplo o Garen, ele tem coisa que a espada 

muda, a Ultimate muda, muda a corrida dele, muda a batida, as falas mudam bastantes. 

Tem muitas falas diferentes. 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

R.: Não, por mais que tenha muitas pessoas que acham. Tem muitas pessoas que olham, 

“ih o cara tem skin, deve jogar pra caramba”. Tem algumas vezes que tinha cara que se 

sentia, mas nem era isso tudo. Era mais para ostentar, comprava a skin novinha. Tinha 

muito isso, saiu a skin, por exemplo, a Guardião espiritual, ele muda totalmente o 

personagem, o espírito ficava emanando dele, era a mais cara. Quem tinha essa skin na 

época pensava que o cara era “foda”. Pessoal elogiava bastante. 

Além dela ser a mais cara, tem muita gente que não sabe jogar com ele. Não é um campeão 

muito usado, não muito fácil de usar. Ai quando usam o campeão, chega com maior 

presença. O cara consegue juntar uma habilidade e ostentação, uma diferenciação. Chama 

bem a atenção.  

Guardião Espiritual é umas das skin mais caras até hoje no LoL– 3.250 RP – TOP 4 das 

mais caras. Sona mesmo preço, mas é mais tranquila de jogar. Lux Elementalista tem uma 

skin mais diferente de todas, pois a pessoa personaliza de acordo com a evolução dentro 

da partida (gelo+gelo+gelo; gelo+água+raio, etc). Ela vai ficando diferente dentro da 

própria partida, cada partida a pessoa pode montar do seu jeito.  

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

R.: Tem algumas skins que são mais baratas que não mudam tanto o personagem, a fala. 

Tem umas que mudam radicalmente o personagem. Mudam totalmente o personagem, 
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mas pra mim são skins que não me interessam tanto (essas de cima), que são até mais 

baratas. 

O faz um ser melhor é um personagem que gosto muito de jogar. Faz a maior diferença 

quando comprar uma skin. Quando eu gostava de jogar, usava mais o Top e Bot. O 

personagem que eu gosto de jogar, priorizo uma skin mais barata de um personagem que 

eu gosto do que uma skin mais cara. 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

R.:  Não tenho nenhuma marca que compro sempre. Mais o que atrai, qualidade do 

material de determinado produto. 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do LoL, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

R.: Acho que sim, se fosse do personagem que eu gosto e saiba jogar ou que me chamasse 

a atenção. Acho que sim, seria bem bacana. Para comprar a skin você precisa ter o 

personagem desbloqueado. Então se for uma skin de um personagem que eu não tenho, 

teria que comprar o personagem e a skin. Compra com o RP ou com espólio, ganha uma 

caixa que podem vir campeões, skins, etc. Skins de emojis – um balão de fala em cima 

do personagem.  

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no LoL, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

R.: Ficaria com um pé atrás, faria uma pesquisa. Se fosse de algo que me atraísse, faria 

uma pesquisa, aí se me agradasse compraria. Ficaria com um pé atrás por ser uma empresa 

que nunca tenha trabalhado com o LoL, ficaria inseguro, retraído. 

Compraria algo mais simples, sem fazer uma grande pesquisa. Não compraria pela 

empresa, mas por ter ajudado o LoL. O lol fez divulgação, mostra que tá ali, 

experimentaria.  
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Anexo IX - Entrevista Qualitativa com jogadores de LoL. Entrevistado: Miss Fortune 

 

Você trabalha? Trabalha com o quê? 

R.: Sim. Assessoria de imprensa em um sindicato - Sintuff 

 

Qual seu grau de escolaridade (Analfabeto; Ensino fundamental incompleto; Ensino 

fundamental completo; Ensino médio incompleto; Ensino médio completo; Superior 

incompleto; Superior completo (ou Graduação); Pós-Graduação; Mestrado; 

Doutorado)  

R.: Mestrando 

 

Gasto total com skins até hoje? 

R.: Aproximadamente R$ 80,00 

 

Qual foi a última vez que comprou uma skin? 

R.: Lux Feiticeira – 13 de março 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

R.: Beneficio para dentro do jogo é nenhum. Algum personagem que você gosta, você 

tem alguma ligação afetiva com ele, por conta do que você desenvolve no jogo. Ai você 

vê ele com uma aparência diferente, uma aparência que você acha que é bonita, que é 

legal. As habilidades são executas de uma forma diferente. Assim, é uma questão da 

relação sua com o personagem aquele personagem que você gosta. Mas vantagem no 

jogo, não te dá nenhuma. Você não tem vantagem nenhuma de jogar com uma skin 

diferente.  

Existe um pouco da questão do status, se a pessoa joga com um personagem e tem um 

skin diferente, essa pessoa no mínimo sabe jogar direito com esse personagem. Existem 

outras formas de conseguir skin, mas um skin nova, você só vai conseguir comprando. 

Então tem uma questão de status, mostrar que eu jogo muito com esse personagem, eu 

sou muito bom ou ganhei essa skin porque fui em algum evento específico da Riot. Eu 

acho que a skin tem um pouco disso. 

Na minha percepção as animações das skins não atrapalham. Quando você começa a jogar 

com um skin diferente, você leva um tempo até você entender como faço aquela 

habilidade. Tipo a Miss Fortune, quando estou jogando com a skin normal dela, tem uma 

habilidade com o E, que ela joga como se fossem vários tiros numa área e ai eu vejo vários 

tiros caindo, como se fossem tiros de bala de revólver. Só que quando ela tá usando a skin 

Guardiã Estelar, o que cai é como se fossem estrelas cadentes, mas o efeito é exatamente 

o mesmo. Quando você usa as primeiras vezes, você fica: “Ah, então é assim que é”. Pra 

mim isso não comprometeu em nada a jogabilidade. Só fica um pouco surpreso e demora 

pra entender, por alguns instantes. Na primeira jogada já entende. Nunca me senti 

comprometido 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

R.: Acho que tem uma questão, não sei se de confiança, mas quando você compra uma 

skin nova você fica com mais vontade de jogar com aquele personagem, mesmo sendo 

um personagem que você já joga bastante. “Quero ver como fica tal coisa com essa skin”; 

“Quero ver como fica fazer tal habilidade”; “Quero ver como fica a ulti, o golpe mais 

forte do personagem”; “Como ficaria a Ulti desse personagem com essa skin”. A questão 

da skin ela meio que renova o interesse pelo jogo. 
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Não que eu vá achar que eu vou jogar melhor ou pior. Acho que não, pelo menos para 

mim não. Eu fico mais com a sensação de eu quero ver como fica, ver que é maior bonito 

quando eu faço isso. 

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

R.: Tem classificação dentro do jogo, o que torna uma skin mais atrativa, tem uma 

hierarquia. Tem umas skin que são super ultra mega, que tem as animações diferentes dos 

golpes e tal, mas tem uma animação, também, naquela tela que você está pra entrar no 

jogo, na tela que ficam os personagens. Naquela tela ali, só a tua é animada. Geralmente 

essas skins são limitadas, aí entra mais uma vez aquela parada, você vê alguém jogando 

com aquela skin você: “Pô, esse cara se ele tem essa skin ele deve ser um cara que sabe 

jogar”. Então, assim, não é que a skin te faz jogar melhor, mas quando você vê uma pessoa 

usando uma skin X, Y ou Z você meio que “Opa?!” Temos aqui uma forma de julgar se 

o cara sabe jogar ou não. Isso é uma parada que acontece, pelo menos pra mim. 

  

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

R.: Tem uma coisa que sempre dei prioridade, desde que me entendo por gente, é comprar 

tênis da converse All Star. Se for pra comprar um tênis assim, compro da Converse. Não 

compro parecidos.  

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do LoL, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

R.: Sim. Com certeza. (risos). Porque, imagina, tem um personagem que você acha maior 

barato, gosta de jogar muito com ele, tem uma ligação com esse personagem. A Miss 

Fortune, aí lança uma skin que ela tá usando All Star. Eu ia falar: “Caraca!”. Você se vê 

refletido no personagem que você tá jogando, porque ele tá usando uma parada que você 

gosta muito. Por isso que eu compraria essa skin. Compraria com certeza, sem dúvida. 

  

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no LoL, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

R.: Talvez. Nunca pensei sobre isso. Provável que sim, no mínimo experimentaria por 

estar relacionado ao LoL.  
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Anexo X - Entrevista Qualitativa com jogadores de LoL. Entrevistada: Nami 

 

Você trabalha? Trabalha com o quê? 

R.: Estágio. Televisão – Design na GloboSat 

 

Qual seu grau de escolaridade (Analfabeto; Ensino fundamental incompleto; Ensino 

fundamental completo; Ensino médio incompleto; Ensino médio completo; Superior 

incompleto; Superior completo (ou Graduação); Pós-Graduação; Mestrado; 

Doutorado)  

R.: Superior Incompleto (cursando) 

 

Gasto total com skins até hoje? 

R.:  R$ 800,00 

 

Qual foi a última vez que comprou uma skin? 

R.: Janeiro de 2018 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

R.: Na minha cabeça, acaba que as vezes eu jogo melhor com uma skin que não outra. 

Mas é bem psicológico, mas eu gosto de como elas mudam. Porque dependendo da skin 

ela tem coisas diferentes além das básicas da mudança de visual. Eles vão pra base 

diferente, interagem de uma forma diferente e eu acho isso legal, dependendo do 

personagem. Quando são os meus personagens favoritos eu acabo comprando. 

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

R.: Não. Eu fico pensando as vezes, quando jogo e eu caio com uma pessoa que tá usando 

o mesmo personagem que eu, se eu tiver skin e perder, vou ficar chateada. Mas é tipo 

brincadeira, mas não liga pra isso não. O melhor jogador do mundo não tem skin, porque 

eu deveria pensar desse jeito?! Não tem sentido. 

Tem skins que são banidas de compeonatos, porque o range da skill são maiores, ou você 

consegue enxergar não muito bem as partículas das animações. Tem skin que o braço vai 

mais longe e não podem ser usadas em campeonatos, são só algumas skins. Você vê como 

um bug, são detalhes. Você não vai comprar a skin achando que vai aumentar a habilidade 

nem nada.  

Não vejo status. Se você perde com uma skin cara eles ficam zuando: “Só é bonitinha” 

Tem nada disso não, mas não ligo. As vezes eu falo, quando perco eu falo: “Pelo menos 

to bonita” e brinco.  

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

R.: Sim. Depende muito do conceito da skin e do visual e as vezes quando muda a partida 

pra base ou os efeitos das habilidades, apesar do mesmo efeito tem novas coisas visuais 

que você observa, então as vezes eu digo sim que uma é melhor do que a outra. Mas não 

é sempre porque ela é a mais cara. Tem uma linha de skins que são as skins de primeiro 

de abril, de brincadeira, que são skins muito divertidas que as vezes são melhores do que 

as skins que são mais caras. São as skins de evento, skins diferentes. 

 

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

R.:  Não tenho nenhuma marca. Eu sigo a Multilaser, Logitech. 
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Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do LoL, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

R.: Não. Só se fosse bonita, por causa da marca não. Quem ganhou o mundial de LoL ano 

passado foi a Samsung White. Tá, Samsung é marca de celular, eu não vou comprar 

porque é da Samsung. Mas eu comprei da SKT, porque era da Nani, porque eu gostei, 

mas porque fui na loja e gostei, não por causa do time. Se sair a Zaya e Hakan vou comprar 

se ela for bonita, não por causa da Samsung. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no LoL, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

R.: Acho que não. Produtos duráveis ou não tão grandes “quanto carros”, tendemos a ir 

no tradicional, no que já conhece. Só pela imagem do LoL eu não iria. Um monte de 

patrocínio na camisa dos caras que jogam lol, mas não vou comprar nada da Razer. Um 

porquw não tem como. Dois porque existem outras coisas melhores que a razer ou não 

me atrai. Não é porque eu vou usar aquilo que vai me fazer jogar melhor, porque eu sei 

que não vai ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Anexo XI - Entrevista Qualitativa com jogadores de LoL. Entrevistado: Veigar 

 

Você trabalha? Trabalha com o quê? 

R.: Não. Estudo. 

 

Qual seu grau de escolaridade (Analfabeto; Ensino fundamental incompleto; Ensino 

fundamental completo; Ensino médio incompleto; Ensino médio completo; Superior 

incompleto; Superior completo (ou Graduação); Pós-Graduação; Mestrado; 

Doutorado)  

R.: Superior Incompleto (cursando) 

 

Gasto total com skins até hoje? 

R.: Jogo LoL há uns 5 anos R$ 200,00 

 

Qual foi a última vez que comprou uma skin? 

R.: Natal passado (2017) 

 

Para você, quais são os maiores benefícios em adquirir uma skin? 

R.: Acho que toda pessoa que compra, que consome a skin ela quer, literalmente, se 

caracterizar de uma maneira diferente com aquele personagem. Porque geralmente as 

skins são temáticas, e elas tendem a alguma coisa que você gosta. Tem algumas skin que 

são mais voltadas para jogos, algumas skins que muda as características do seu 

personagem, torna ele aquático. Então existem pessoas que tendem pra algum lado nesse 

âmbito. Então, quando eu compro uma skin eu espero me sentir bem, me sentir divertido 

com aquela skin. De querer mostrar pros amigos que você tem uma skin legal. Porque 

você compra, também para compartilhar, ter uma experiência melhor com seus amigos.  

 

Para você, há algum tipo de vantagem em relação a outro jogador, pelo fato de ter 

uma skin? (Você se sente melhor jogador, por exemplo?) 

R.: Sim. É o que acontece bastante com quem joga. Você compra a skin para algum 

personagem que você já joga. Experiencia anterior, ter o pensamento: “Vou com essa 

skin”, criar uma familiaridade.  

 

Para você, há diferenciação entre skins? (Alguma skin pode ser melhor na sua 

opinião em comparação com a outra?) Se sim, o que faz ela ser melhor? 

R.: Sim. Vou tentar dividir em dois aspectos, porque eu acho importante ressaltar. Existe 

o aspecto estético, que, sim, existem skins mais baratas que as vezes só mudam a cor do 

personagem, existem skins que são mais detalhadas, skins que são muito complexas, que 

demandam trabalho artístico absurdo da galera que faz a criação. Skins que mudam 

partículas, mudam fala, muda dança. Então, existe um estudo em cima pra você criar 

aquela skin. Eles não simplesmente criam um rascunho de um desenho e colocam lá. 

Existe um estudo estético em cima disso. 

E outro ponto é em questão de jogabilidade. Que eu acho que algumas skins elas 

influenciam no modo de gameplay da pessoa. Porque existem algumas skins que só o fato 

dela mudar a cor da faísca que vai sair, as vezes, atrapalha. Pra quem joga e já está 

habituado a jogar com determinado campeão e todas as magias dele são roxas ai, por 

algum motivo, eles criaram uma magia que as magias deles agora ficam num branco 

muito claro, isso atrapalha. E eu posso citar vários personagens que usam e abusam desse 

problema. Um personagem que eu adoro jogar que é a Ashe que ela skin normal, eu juro 

pra você, não é brincadeira, parece que a velocidade do projétil saindo do arco dela até 
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chegar no alvo é muito devagar. Já com a skin não, parece que eles deram uma limpada 

na partícula da flecha e você sente que ela flui melhor, que ela vai melhor. Então, eu sinto 

muito mais que quando eu to jogando com ela, com skin, meu desempenho é melhor no 

sentido, simplesmente, de jogabilidade do que eu jogando com ela sem skin. Isso serve 

para vários outros personagens: Varus Arco da Luz, que as skills são claras e você deixa 

passar, várias da Lux que prejudica na visão. 

Hoje a gente tem muita skin, antigamente cada personagem tinha 2, 3 skins, hoje tem 

personagem com 7. Acho que o número de skin aumentou muito desde que eu comecei a 

jogar e a tendência é aumentar cada vez mais. Porque de certa forma é o jeito que eles 

ganham dinheiro, então é um investimento. Acho que vale a pena, a galera consome e 

gosta muito. 

Existe uma hierarquia nas skins. Geralmente tem as legados, mais antigas e que quase 

não são vendidas, elas só podem ser conseguidas com alguns baús, que vem skins 

aleatórias. Não tem como você ir la e comprar determinada skin, comprar ela diretamente 

ela é só por sorte ou algum evento que o LoL esteja fazendo e que você tenha a 

possibilidade de ganhar essas skins mais antigas. Fora isso, as de vender tem as normais 

normais (500 RPs), Padrão – normal (900RPs), lendárias que mudam as falas, danças, 

interações (interações únicas – o monstro da selva dança junto, por exemplo). As pessoas 

compram a skin pelo que ela faz; Ultimate que mudam o personagem inteiro. 

Acho que não muda o fato do meu time ter skin. Eu tenho que estar confortável com a 

skin que eu escolhi e com o campeão. 

   

Há alguma marca que sempre que possível você compra os produtos dela? 

R.:  Tem uma marca que eu sou apaixonado, nunca neguei isso pra ninguém e eu adoro 

falar sobre isso, inclusive. E o meu sonho é trabalhar nessa empresa, que é a Heineken. 

Eu sou apaixonado pelo conceito da empresa, pelo que eles são e a mensagem que eles 

passam. Acho muito f**a. 

 

Se caso uma marca que você goste começasse a investir em skins dentro do LoL, 

você consumiria essas skins? Por quê? 

R.: Provavelmente, muito provavelmente. Sim, eu investiria na skin. Cogitaria jogar com 

um campeão que não jogo. Inclusive isso já aconteceu comigo em outros momentos e não 

foi porque a Heineken tava fazendo uma skin. As vezes você compra o RP, que comprar 

a skin. Igual um mercado, você vai na padaria, tem uma coisa em promoção, aquilo chama 

a sua atenção e te interessa. Dentro do mercado de skins do LoL eles têm uma oferta pra 

chamar a atenção. As vezes você vai lá e vê que tem um personagem que você não joga 

tanto que tá com uma skin muito maneira e que tá vendendo e aquilo meio que te deseperta 

um desejo, uma pontinha você fala: ‘Eu não jogo com o campeão, mas a skin é muito 

maneira, eu gosto muito dessa skin e eu compraria pra aprender a jogar com o 

personagem. Então, isso é normal. No meu caso é normal, já aconteceu comigo. 

 

E se uma marca que você não tem familiaridade fora do mundo virtual, começasse 

a investir no LoL, você consumiria os produtos dessa marca? Por quê? 

R.: Não. Não sei, acho que não. Porque no caso da Heineken, me familizarizo muito com 

a ideologia que eles pregam, com a proposta do que eles estão fazendo, então eu quero 

estar por dentro de tudo que eles estão fazendo para tornar aquilo tão atraente pra mim 

como para todo mundo. É uma coisa que a minha ideologia está instrinsicamente ligada 

a Heineken e isso me faz gostar da marca. Acho que o inverso não surte tanto efeito, 

talvez possa rolar uma curiosidade dependendo do que a marca estivesse propondo, 
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estivesse vendendo, estivesse anunciando. Mas seria mais curiosidade, não seria uma 

coisa: ‘Ah, já que está ligado ao LoL preciso consumir’. Não! Muito pesado falar assim. 
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Anexo XII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Lulu 

 

Ficha técnica 

 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Lulu 

Idade: 21 anos 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: Passa dos 1k até 2k 

Tempo semanal com LoL: Durante os fins de semana chaga a 10 horas 

Desde quando joga LoL: Mais de 5 anos 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Porque o MOBA que eu conheci e não costumo sair da minha zona de conforto. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Costumo jogar só, Pouquissimas vezes jogo com amigos, mas poucas vezes. Quando 

estou com eles costumo jogar conversando em canais de voz. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? Quais o motivos? 

Não. Porque meu apelido era andrógeno. Mudei para Cupcake atômicos, mas as pessoas 

não sabem se é menino ou menina. Mudei porque agora meu apelido é mais bonito é mais 

fofo.  

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Não preconceito. Mas as ofensar são sempre votladas ao fato de cunho sexual. Nunca é 

por ser noob. Converso muito pouco, porque as ofensas saem do seu viado para o puta, 

mama eu 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Sim. Eu tava com uma amiga jogando de Lulu, e ela começou a reclamar. Ai o cara falou: 

Vai ver deve ser mulher, se fazendo de vítima, ta triste porque está perdendo, etc. 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Silencio o cara. Eu muto. Xingo na mesma proporção. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Nunca vi 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Vi jogador ser banido por chamar uma criatura (acuaminas) do jogo de galinha. “Eu morri 

para as galinhas do jogo”, foi um cara de um grupo que eu participo. Nunca vi um 

posicionamento dela contra isso em específico, vi sobre a comunidade ser tóxica em geral. 

Ele não deve ter mostrado, mas provavelmente deve ter falado algo durante a partida e a 

Riot baniu ele. 
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Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Sim. Na promoção, porque era skin legado, fica pouco tempo na loja.  

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins?  

Porque eles criam motivos, ah essa skin é legado, essa skin nunca mais vai voltar a ser 

vendido, gosto de ter itens raros do jogo. 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Conheço gente que já comprou skins só pelo status, por ser a skin do momento, todo 

mundo que tinha era foda. Já consumi coisas caras só pelo status. Eu nunca me perguntei 

isso, quando você pergunta eu penso: caramba quanta coisa eu já fiz 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Sim, comprei skin que parecia comigo. Curtindo o verão, croma pack azual, por causa da 

cor do cabelo. Carma ordem de Lótus. 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não, não conheço ninguém; 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não, como eu jogo sozinha. Nunca presenciei não 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não, nunca comprei skin para evitar machismo 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não conheço. 
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Anexo XIII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Jax 

 

 

Ficha técnica 

 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Jax 

Idade: 17 anos 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 20,00 

Tempo semanal com LoL: 10 horas 

Desde quando joga LoL: Desde 2014 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Gosto de joga-lo devido a sua capacidade de me tirar do mundo real imperfeito, e me 

transportar para um mundo onde eu tenho domínio de quase tudo. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Jogo as vezes quando chego da escola, com diversas pessoas que encontrei no próprio 

jogo. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? Quais o motivos? 

Já, porque mulher na comunidade gamer (ainda mais na do lol, que é tóxica) não é tratada 

corretamente de igual para igual, mas sim com extremo machismo. 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Sim, se deu a partir do momento que meu amigo, que estava indo duo comigo na Bot, 

citou meu nome. Só essa simples menção já fez com que alguns jogadores viessem falar 

que lugar de mulher e na cozinha. 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Não 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Eu apenas muto eles e continuo o meu jogo, se eu for me defender só vai render mais 

xingamentos por parte deles. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Algumas pessoas têm maturidade e educação, conversam educadamente pedindo para que 

parem de falar asneiras, ainda ajudam a reportar eles ao fim de jogo. 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Apenas dão a opção de denunciar, porém a punição não é nem um pouco eficaz. Não acho 

que seja o suficiente. 
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Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Sim, porque queria ter ao menos uma skin do meu main.  

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins?  

Porquê mudam algumas habilidades do campeão, deixam com outras cores e o Recall 

também fica diferente. 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Já presenciei muitas situações desse tipo. Ainda não, mas gostaria de comprar uma skin 

ultimate. 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Não. 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não. 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não. 
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Anexo XIV - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Thresh 

 

Ficha técnica 

 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): 

Thresh 

Idade: 24 anos 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

Profissão: Desempregada 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 1.200,00 

Tempo semanal com LoL: 12 horas 

Desde quando joga LoL: Desde 2012 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

É um jogo legal, bem desenhado e para jogar com os amigos. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Jogo entre as 14h e 01h com amigos (com pausas) 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? Quais o motivos? 

Nunca tive um nick que deixasse evidente que sou mulher 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Não 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Não 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Nunca precisei, mas se sofresse, provavelmente mutaria o jogador e reportaria no final da 

partida. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Conheço várias garotas que jogam e nenhuma nunca sofreu nenhum tipo de agressão 

apenas por ser mulher. 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Revisar as denúncias feitas por jogadores e punir os responsáveis. Acredito que essa 

função seja sim suficiente, o que falta é as pessoas que sofrem algum tipo de agressão em 

jogo (não apenas por ser mulher) devem reportar e, mesmo pessoas que não estão em 

grupo com alguém, ao ver esse tipo de comportamento negativo, devem reportar também. 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Eu comprava muitas skins quando tinha emprego e dava muitas de presente para amigos 

por achar bonitas mesmo. 
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Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Estética. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Não. As pessoas que eu conheço compram skins exclusivamente por estética/efeitos em 

jogo do que algum tipo de status. 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Comprei o pacote pentakill porque me identifico com o tema das skins mesmo sem jogar 

muito com alguns dos personagens 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não. 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não. 
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Anexo XV - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Tristana 

 

Ficha técnica 

 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): 

Tristana 

Idade: 24 anos 

Grau de escolaridade: Superior Completo 

Profissão: Operadora de Telemarketing 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 30,00 

Tempo semanal com LoL: 2 a 3 horas 

Desde quando joga LoL: Desde 2017 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Para me distrair e divertir. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Jogo com meu namorado e amigos. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? Quais o motivos? 

Nunca tive um nick que deixasse evidente que sou mulher 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Sim. Eu estava ainda no saguão e após eu pickar o rato um cara escreveu "vê se não feeda, 

sua puta!". 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Com outra mulher não.   

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Depende. Fico sendo irônica até deixar o cara irritado.   

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Sim. Respondem o outro player, reportam ao final da partida. 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Mais ou menos. Eles tinham que avaliar melhor os chats e os tickets. 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Sim. Comprei porque gosto de ver as skins durante a partida. Geralmente compro as que 

mais gosto. Não gasto compulsivamente.   

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins?  

Pela aparência do campeão dentro da partida 
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Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Sim. Não.   

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Não. 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Sim. 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não. Não. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não. 
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Anexo XVI - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Nami 

 

Ficha técnica 

 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Nami 

Idade: 23 anos 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 800,00 

Tempo semanal com LoL: 5 horas 

Desde quando joga LoL: Desde 2013 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Porque é um jogo que conheço há bastante tempo e me divirto. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Jogo com amigos ou sozinha. Geralmente quando chego do estágio e aos finais de 

semana. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? Quais os motivos? 

Não, meu apelido sempre foi neutro. Mas Já falei no masculino quando reclamava, mas 

não falo mais. 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Sim, ouço dentro e fora o famoso: Ah, só joga de suporte. 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Com outra mulher não.   

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Sim, e busco debochar de volta e reportar. Deboche é a melhor arma, tiram eles do sério. 

E ignorar também, eles continuam falando, e ficam irritados por serem ignorados. No 

final, é só questão de jogar a culpa pra alguém das próprias frustrações. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Já me defenderam, sim. E costumo defender. 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Adianta nada, já cansei de mandar report com prints e eles mandam e-mails: é realmente 

chato isso, estamos tomando medidas para diminuir... Nah. To esperando as medidas. 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Sim.  
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Quais você acha que são as principais razões para consumir skins?  

Eu consumo porque são bonitas e divertidas  

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Sim, comprou a skin e nem jogava com o personagem. Como assim? Eu consumo porque 

são bonitas e divertidas. 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Sim  

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

As guardiãs estelares são muito compradas pelas meninas e meninos gays pelatemática 

fofa e girl power. 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não, só talvez guando as pessoas brincam de jogar com skin fechada (ex: todas de 

guardiãs estelares, ou todas de fliperama). Mas nunca cheguei a comprar pra isso. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não. 
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Anexo XVII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Soraka 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Soraka 

Idade: 18 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

Profissão: Desempregada 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 200,00 

Tempo semanal com LoL: 24h 

Desde quando joga LoL: 2015 

Por que você gosta de jogar  LoL? 

Bem, meu namorado que apresentou. Eu gostei porque todo mundo tava jogando e eu 

sempre tive curiosidade. Aí meu notebook só roda ele e eu já sou mais familiarizada por 

ele. Já estou mais acostumada com RPG. 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Geralmente eu jogo na parte da noite. Jogo com amigos, falo com eles pelo chat, discord, 

Skype. 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Não, porque a maioria dos meus nomes no LoL  nunca demonstrou que eu era uma 

mulher. Foi algo natural, não escolhi o nome para, antecipadamente, me proteger do 

machismo. 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Já! Principalmente jogando de suporte, que é onde todo mundo fala que mulher só joga 

de suporte. Não se dá bem em outras lanes. E foi por isso mesmo. Estava jogando de ADC 

e começaram a me xingar, falar um monte de coisas. Aconteceu muitas vezes comigo. 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já. Várias! 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Eu evito. Eu muto o chat. Hoje em dia tem como mutar o chat no LoL. Acho que a maioria 

das pessoas hoje quando começam a tomar rage, simplesmente, mutam. Até porque não 

tem o que ficar respondendo atos assim, entendeu? 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Sim. A Riot as vezes lança umas campanhas, igual da LGBT, eles lançaram um tempo 

atrás, mas sobre a mulher, sobre coisa machista, acho que lança sim, mas público eu não 

sei, não conheço quase nada. 
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Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eles fazem campanhas e sempre mostrou e sempre falam. Até porque existe preconceito 

contra a mulher, mas tem também como todo mundo. Eles estão tentando melhorar o jogo 

com isso. Falando, dando dicas, apoio. 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que? Quais você acha que são as 

principais razões para consumir skins?  

A maioria das skins  eu ganhei, mas uma que eu virei mesmo e falei: “Eu vou comprar”, 

foi da Soraka guardiã estelar. Ela é minha main e ai eu via ela de anjo, fada eu falei: “Eu 

vou comprar”, meu próximo Cosplay! Então, assim, realização, eu comprei ela. 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Não. Nunca aconteceu isso comigo não. Algumas vezes eu presenciei, mas de 

desconhecidos. 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Já! Exemplo é meu Cosplay. Ano passado eu pintei meu cabelo de roxo pra fazer, acabou 

que não deu (risos)... Então, sim. Já! 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não, não conheço nenhuma. 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não. Nunca fiz isso. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Já, mas foi mesmo no Facebook, onde tem um grupo lá que todo mundo posta. Mas 

conhecida não. Mas já vi fazerem. 
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Anexo XVIII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Jinx 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Jinx 

Idade: 21 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 150 

Tempo semanal com LoL: 20 horas 

Desde quando joga LoL: 2013/2014 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Porque eu gosto de jogos de estratégia 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Geralmente eu jogo de dia, de manhã e sozinha. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Foi mais ou menos ao contrário. Eu comecei jogando com um nome neutro e depois eu 

mudei para um nome feminino.  

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Eu mudei porque já vinha de outros jogos MMO, outras coisas assim, e geralmente nomes 

femininos costumavam sofrer um pouco de preconceito, mas do que geralmente os outros. 

Se joga mal é porque é mulher, não é porque está jogando mal. Coisas assim. Então eu já 

comecei com nome neutro aí depois eu me cansei e só coloquei o nome feminino mesmo. 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Então... várias vezes já aconteceu, principalmente agora, com o nome feminino. É mais 

fácil identificar que é mulher, geralmente. Se a pessoa está jogando bem, todo mundo cala 

a boca, mas qualquer coisinha errada que façam já é porque é mulher, então é ruim e 

acabou. 

Já presenciei com outras mulheres. Geralmente ficam falando... vamos dizer assim... 

palavras de cunho sexual pras minhas amigas, porque mesmo com nome feminino tem 

gente que não sabe que o nome é feminino, por ser uma outra língua. Aí as minhas amigas, 

que tem nome femininos, aqui do Brasil mesmo sofrem até um pouco mais de 

preconceito. Então é sempre coisas sexual, coisa: Vai lavar roupa! Vai cozinhar! Sai 

daqui, não é pra você! 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 
Eu xingo de voltar. Eu não costumo ficar quieta.  

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Eu conheço alguns grupos em umas redes sociais, que eles tentam fazer alguma coisa, 

mas eu não participo efetivamente, eu só jogo mesmo. O que eu posso me defender 

naquela hora, eu defendo e reporto. 
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Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eu acho que podia ter uma área um pouco mais específica, já que os casos ainda são 

grandes. Então, poderia ter uma área um pouco mais específica para esse tipo de 

acontecimento e que a punição seja um pouco mais rígida. 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que? 

Sim. Porque a skin era bonita e a pré charter original não me agradava tanto assim. Aí eu 

decidi mudar. 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Então, geralmente as skins mais caras eu ganhei… as mais caras que eu tenho, eu ganhei 

de graça na própria ferramenta do jogo. Então, por mim, nunca aconteceu. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Eu já presenciei. Já vi gente que por ter uma skin que vale mais acha que joga melhor por 

causa disso e as vezes tá como a pior do time e não ajuda. Tem aquele ego inflado, 

achando que é o melhor e continua assim até o fim do jogo. 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Não, nunca. 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não. 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não, nunca fiz e nunca presenciei. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. Geralmente eu só compro pela arte da skin, se eu acho bonita ou não 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não, não conheço ninguém. 
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Anexo XIX - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Sona 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Sona 

Idade: 16 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Cursando 

Profissão: Estudante e Atriz 

Valor gasto com skins até hoje: Nunca gastei, só presente 

Tempo semanal com LoL: 20h 

Desde quando joga LoL: 2013 

Por que você gosta de jogar LoL? 

A diversidade dos personagens, diferentes modos de jogos. 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Eu jogo normalmente a noite com meus amigos. Normalmente meninos que eu conheci 

na escola e que jogam. Mas eu tenho amigas meninas que jogam também 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Eu nunca usei meu nome real, então eu uso shipps de personagens 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Algumas vezes, mas meus amigos me defenderam 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já e eu defendi elas. 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Sim. Respondendo a altura ou reportando a pessoa. 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Não que eu conheça 

Qual o papel da Riot Games  para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eu acho que um tipo de report específico e um report por opressões. 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que? 

Porque eu prometi a mim mesma que não gastaria dinheiro com o jogo (risos) 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

As coisas diferenciadas que tem nas skins, a ultimate, as roupas, o personagem, as falas. 

Eu acho que por isso. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin pelo 

status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo status? 
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Eu já li muita coisa das pessoas falando, dizendo que ganhava skin porque era mulher e 

coisas desse tipo. Mas normalmente sim, tem bastante gente que fala que tem skin porque 

ou jogou bem ou já fazem esse conceito prévio. Dá de entender que joga há mais tempo, 

joga melhor, tem mais experiência 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Sim. Eu inclusive acho que muitas pessoas gostam de jogar com personagens que 

lembrem sua etnia ou a si mesmos 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Sim (acima) 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Já, já vi. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Eu acho que isso acaba não fazendo muita diferença. Acho que qualquer motivo que 

puderem xingam, sobre qualquer coisa 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Resposta acima 
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Anexo XX - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Caitlyin 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real):  Catlyin 

Idade: 21 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 20,00 

Tempo semanal com LoL: 2h 

Desde quando joga LoL: 2013 

Por que você gosta de jogar LoL? 

Eu gosto mais por causa das personagens. Da jogabilidade. Eu me divirto. 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Gosto de jogar com uma conta com nick masculino, porque ai as pessoas não ficam 

enchendo o saco e eu jogo mais ou menos no máximo 2 horas, pouco tempinho, gosto de 

jogar com a Sona mesmo. Personagem feminino. 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Já. Já tive que fazer porque teve muita gente tóxica comigo. 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Já! Me mandaram voltar pra cozinha 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Sim, com minha irmã mais nova. A mesma coisa 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Geralmente eu mando ir pra aquele lugar e muto a pessoa. 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

As minhas irmãs me defendem assim como eu defendo elas. 

Qual o papel da Riot Games  para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Não. Eu acho que eles deveriam, sei lá, pelo menos educar as pessoas. Porque tem muita 

gente que começa a jogar e xinga a gente por ser mulher. Fala que nosso lugar não é lá. 

É uma comunidade muito tóxica eles tinham que filtrar isso 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que? 

Sona DJ, porque: um eu quero fazer cosplay dela; dois porque é muito linda a roupa 
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Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Já sim. Um ex-colega meu ele fez isso uma vez e era o meu dinheiro ainda por cima, que 

ele gastou. 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Não, não tenho o costume de fazer isso não. Eu gosto mais de fantasia mesmo. 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Acho que minha irmã. Ela gosta de pessoas [subentende-se personagem] parecidas com 

ela 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não, o máximo que fiz foi comprar a Sona DJ pra jogar com musinha com os amigos. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu fiz só uma vez 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não, minhas irmãs evitam fazer isso, também. 
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Anexo XXI - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Katarina 

 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Katarina 

Idade:23 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 500,00 

Tempo semanal com LoL: 10 horas 

Desde quando joga LoL: 2012 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Estratégia. É um jogo que me diverte 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Olha, eu jogo geralmente de férias, de manhã cedo e madrugada. E quando estou em aula, 

geralmente, depois que chego da faculdade. Uma única partida por dia, sozinha ou com 

amigos. Na grande maioria homens 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Sim. No início do jogo eu jogava com um nick masculino e hoje eu uso um nick feminino. 

Sofri sim algumas vezes [alguns preconceitos quando mudei de nick], mas não tanto como 

já presenciei com outras pessoas da comunidade, mas sim, já sofri. 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Sim (acima) 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra outra 

mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso aconteceu? 

Sim, eu não presenciei em jogo, mas vi em prints do jogo em um grupo do Facebook que 

eu participo em que meninos homossexuais relataram preconceito por conta do nick. 

Típica reprodução de machismo, dizendo que a pessoa tinha que lavar louça ou lavar 

roupa, que o lugar daquela pessoa não pertencia no LoL e se recusaram a continuar 

jogando com aquela pessoa. Quem tava nesse momento de preconceito ficou na base do 

jogo e se recusou a sair dali até que aquela pessoa deixasse de jogar. 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Não, eu não me defendo porque o LoL tem uma política contra rage e tudo mais e eu me 

abstenho e geralmente tiro print, muto a pessoa e no final dou ticket. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Sim, a gente s eune pra fazer ticket, a gente manda ticket pra Riot 

 

Qual o papel da Riot Games  para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Não, não acho que isso é suficiente. Tem muito nick ofensivo. Já vi nick com estupro, 

com nazismo, jpa vi nivk é de… homofobia. As vezes eu acho que a Riot se omite. 
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Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? 

Sim. 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Identificação com o personagem é o principal e talvez o tema da skin. Por exemplo, a skin 

última da Nami que eu comprei foi a SKT, porque ela é minha personagem principal do 

jogo e aquela skin dela era a melhor skin dela no momento. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Já. Já (risos) Lux elementalista por exemplo, já, já! Já vi várias. As vezes ela nem sabe 

jogar tanto, mas só por causa da skin, sim, sim. 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Olha, talvez o mais aproximado tenha sido a Jinx, porque, assim, eu me identifico 

bastante. Mas não comigo, com outro personagem que foi a Mulan Fogos de Artifício, só 

ela 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não, nunca vi 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Com grupo de amigos a gente usa projeto. A gente usa as skins projeto, a gente combina 

de usar todo mundo junto. Skin projeto é aquele modelo de skin que todos os campeões 

têm aquela mesma skin. Tipo projeto Ashe, Projeto Eco e ai os campeões têm a skin em 

comum. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não, nunca. Eu faço o contrário. Eu compro a skin justamente pra me identificar como 

mulher. Uma skin bem colorida, então eu faço o oposto. 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não sei se foi com esse objetivo, mas já vi mulheres usando skins masculinizadas. Não 

sei se foi com esse objetivo mas já vi sim. 
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Anexo XXII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Morgana 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Morgana 

Idade: 21 

Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 700 e R$ 800 

Tempo semanal com LoL: 1 ou 2 dias na semana 

Desde quando joga LoL: 2014 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Eu jogo com os amigos, é divertido quando está todo mundo junto. Mas quando eu estou 

sozinha desanimo de jogar. 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Normalmente de noite, 3 ou 4 horas só com amigos mesmo. É mais homem do que com 

mulher 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Sim. Eu usava um nick feminino, então isso dava muito problema. Aí eu tive que mudar 

meu nick pra uma coisa unissex pra não ter mais esse tipo de problema.  

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Muito, muito! Falavam coisas pesadas: mulher não tinha que estar aqui, tinha que estar 

lavando louça; Vadia! Etc. Vários xingamentos. 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já. Com as minhas próprias amigas. As vezes a gente vai começa a brigar no jogo, no 

chat. A gente começa a brigar. 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Defendo! Eu falo no chat mesmo, respondo e depois vou e reporto eles. Porque eu só me 

defendi. Eu não xingo a pessoa eu só falo: “Cara, para. Eu vou te mutar e faz o seu jogo 

que eu faço o meu”. Aí no final vai lá e reporta, mas as vezes não dá em nada. 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Sim! Tem até um grupo no Facebook de meninas que jogam LoL, que vive uma 

motivando a outra, porque as vezes dá vontade de você desistir, né?! Por causa dessas 

situações, mas uma vai juntando… A gente tem um grupo, já. Jogamos juntas e é isso.  

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eles têm um método pra você reportar, mas eu acho que isso não é suficiente. Porque eu 

acho que eles levam mais à sério quando é uma partida rankeada do que com o jogo 

normal, por exemplo. Então, acho que deveria ser um pouco melhor isso. Esse sistema. 
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Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Porque era muito bonita e eu não resiti (risos). Tenho que comprar! 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Tem muito preconceito com as skins da guardiã estelar, que é toda rosinha e falam: Ah, 

só ficam lançando skin para chamar o público feminino, não sei o quê... Mas tem muito 

homem que acha legal essas skins e já começa o preconceito: Ah (pode ser homem 

jogando) se você estiver com uma skin colorida você é mulher. Ponto! É assim. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Eu nunca fiz isso, mas já pessoas fazerem isso (risos). 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Não. É muito assim, eu gosto da skin vou lá e compro.  

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Sim. Algumas skins já. 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não, nunca. Mas já presenciei fazerem isso 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não, nunca fiz isso. Nunca cheguei a fazer isso 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Também não. 
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Anexo XXIII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Morgana 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Lee Sin 

Idade: 16 

Grau de escolaridade: Ensino médio cursando 

Profissão: Estudante e Cosplay 

Valor gasto com skins até hoje: A maioria eu ganho, porque já joguei profissionalmente. 

Então a maioria das skins eu ganhei, mas antes de virar profissional eu gastei uns R$ 

300,00 

Tempo semanal com LoL: 3h /dia 

Desde quando joga LoL: 2012 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Eu acho um estilo de jogo diferente dos outros, apesar de que tem muitas cópias, mas o 

LoL é o melhor. É um jogo que a gente se irrita, mas a gente se diverte (risos) 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Geralmente eu jogo mais pra fim da tarde, noite. Fim de semana mais de madrugada. 

Geralmente jogo com as minhas amigas, mas quem sempre tá disponível mesmo são os 

meninos (risos). 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Já. Porque todas as vezes que aparecia meu nick lá, menina. Principalmente quando eu 

comecei a jogar eu era meio preconceituosa comigo mesma… Eu falava que eu tinha que 

usar um personagem mulher, porque senão eles não iam saber que eu era menina e aí o 

pessoal falava: “Ah, nossa, mulher lixo, morreu uma vez, nossa, joga mal, não sabe jogar, 

joga mal porque é mulher, tá aqui só pra ganhar seguidores”.  

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Já 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já vi. 

Você se defende dessas agressões? Como? 

De vez em quando, no início, quando comecei a jogar, até ano retrasado eu me defendia 

mais, mas depois começou a virar uma coisa que não tem mais o que fazer. Então, a gente 

só deixa. Pode xingar a vontade, o que eu posso fazer?!…  

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Até onde eu sei não, a pessoa xinga e a gente não faz nada. Tenta jogar melhor pra ver 

que ele tá errado. 
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Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eu acho que não, continua a mesma coisa. Só piora. Assim, quando você escreve alguma 

coisa, a Riot meio que bane você, mas por um dia ou umas horas, mas assim, de vez em 

quando a pessoa entra na chamada que você tá, no discord e ela acaba te xingando dali e 

não tem meio o que você fazer, não tem muito o que você fazer.  

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? 

Sim.  

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Eu não sei, eu só fiz. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Sim. Conheço. Porque tinha saído as novas skins da SKT e aí pra mostrar que: Ah, nossa, 

eu jogo bem sim, olha aqui eu sou foda, olha aqui… ai a pessoa foi lá e comprou. 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Eu mesma. Por exemplo a Lulu StarGuardian, que é a que eu to vestindo, eu super queria 

ter um cabelo da cor dela e ela é super bonitinha, super acho ela fofa. Aí eu comprei: po 

eu preciso.  

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Já, muitas pessoas fazem isso eu mesma já fiz isso 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Já vi isso acontecer outras vezes, mas de pessoas que não eram próximas de mim, mas já 

vi acontecer. E já aconteceu comigo uma vez, que eu e minhas amigas a gente tentou se 

formar pra criar um time feminino de LoL e a gente queria comprar todas as skins da 

SKT. Ai a gente comprou pra ver se formava alguma coisa, pra todo mundo ficar igual 

no timezinho, bonitinho. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei em fazer isso 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Também não e se fez, se comprou a skin pra fazer, não contou. 
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Anexo XXIV - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Lee Sin 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Lee Sin 

Idade: 16 

Grau de escolaridade: Ensino médio cursando 

Profissão: Estudante e Cosplay 

Valor gasto com skins até hoje: A maioria eu ganho, porque já joguei profissionalmente. 

Então a maioria das skins eu ganhei, mas antes de virar profissional eu gastei uns R$ 

300,00 

Tempo semanal com LoL: 3h /dia 

Desde quando joga LoL: 2012 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Eu acho um estilo de jogo diferente dos outros, apesar de que tem muitas cópias, mas o 

LoL é o melhor. É um jogo que a gente se irrita, mas a gente se diverte (risos) 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Geralmente eu jogo mais pra fim da tarde, noite. Fim de semana mais de madrugada. 

Geralmente jogo com as minhas amigas, mas quem sempre tá disponível mesmo são os 

meninos (risos). 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Já. Porque todas as vezes que aparecia meu nick lá, menina. Principalmente quando eu 

comecei a jogar eu era meio preconceituosa comigo mesma… Eu falava que eu tinha que 

usar um personagem mulher, porque senão eles não iam saber que eu era menina e aí o 

pessoal falava: “Ah, nossa, mulher lixo, morreu uma vez, nossa, joga mal, não sabe jogar, 

joga mal porque é mulher, tá aqui só pra ganhar seguidores”.  

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Já 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já vi. 

Você se defende dessas agressões? Como? 

De vez em quando, no início, quando comecei a jogar, até ano retrasado eu me defendia 

mais, mas depois começou a virar uma coisa que não tem mais o que fazer. Então, a gente 

só deixa. Pode xingar a vontade, o que eu posso fazer?!…  

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Até onde eu sei não, a pessoa xinga e a gente não faz nada. Tenta jogar melhor pra ver 

que ele tá errado. 
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Qual o papel da Riot Games  para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eu acho que não, continua a mesma coisa. Só piora. Assim, quando você escreve alguma 

coisa, a Riot meio que bane você, mas por um dia ou umas horas, mas assim, de vez em 

quando a pessoa entra na chamada que você tá, no discord e ela acaba te xingando dali e 

não tem meio o que você fazer, não tem muito o que você fazer.  

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL?  

Sim.  

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Eu não sei, eu só fiz. 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Sim. Conheço. Porque tinha saído as novas skins da SKT e aí pra mostrar que: Ah, nossa, 

eu jogo bem sim, olha aqui eu sou foda, olha aqui… ai a pessoa foi lá e comprou. 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Eu mesma. Por exemplo a Lulu StarGuardian, que é a que eu to vestindo, eu super queria 

ter um cabelo da cor dela e ela é super bonitinha, super acho ela fofa. Aí eu comprei: po 

eu preciso.  

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Já, muitas pessoas fazem isso eu mesma já fiz isso 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Já vi isso acontecer outras vezes, mas de pessoas que não eram próximas de mim, mas já 

vi acontecer. E já aconteceu comigo uma vez, que eu e minhas amigas a gente tentou se 

formar pra criar um time feminino de LoL e a gente queria comprar todas as skins da 

SKT. Ai a gente comprou pra ver se formava alguma coisa, pra todo mundo ficar igual 

no timezinho, bonitinho. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei em fazer isso 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Também não e se fez, se comprou a skin pra fazer, não contou 
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Anexo XXV - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Lux 

 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Lux 

Idade: 19 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Classe econômica: B 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 50,00 

Tempo semanal com LoL: Semanalmente 

Desde quando joga LoL: 2012 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

É um jogo viciante. Acho que assim, é um jogo que você começa e tem muita gente que 

joga então é muito fácil você encontrar outras pessoas que também jogam. Então, você 

acaba criando um vínculo de amigos maior e você se aproxima das pessoas com quem 

você joga. O que eu mais gosto é de jogar com meus amigos e ter esse prestígio, né?! Por 

isso que o LoL é um jog incomum entre muita gente. 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Conversamos por Discord, normalmente com homens. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher?  

Já mudei meu nome uma vez. Mas foi assim: meu nome antigo era um nome bem neutro, 

mas depois eu mudei para Pandora Queen, que é um nome feminino. A partir daí 

começaram a surgir pessoas falando: “Ah, não liga não. Mulher não joga bem”. E eu 

penso em mudar meu nome por causa disso, especificamente. 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Uhum 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Já, já! Na verdade pergutaram assim, para outra personagem que estava jogando: você é 

homem ou você é mulher? Porque a pessoa estava jogando mal, tava feedando. “Ah, você 

tá feedando, é homem ou mulher?” 

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Sim (risos)! Como é um canal privado, eles não sabem quem está por trás da tela, eu as 

vezes mando assim, tipo, uma patada, mando: “Cara, pra quê?” Sabe?! Mas eu costumava 

ligar mais e muto, fico longe. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Já. No caso meus amigos, mesmo. Enquanto a gente estava jogando eles vieram me 

defender. Falaram: “Cara, nada a ver!”. 
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Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Eu acho que o banimento seria o mais apropriado para esse tipo de coisa. Eles revisarem 

essas agressões e no caso, realmente, fazerem alguma coisa com isso. No caso banir, ou 

banir a cotna por um tempo, até a pessoa pensar sobre isso. 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que? 

Sim. Na verdade a maioria das skins eu ganhei, eu costumo das de presente e as pessoas 

me dão de volta. Eu consumo pra diversão: “Ah, vamos jogar todo mundo de skins hoje”. 

Diversão mesmo, diversão no jogo. 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Não, eu não. Mas já vi pessoas consumindo 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Nunca pensei nessa maneira.  

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Não conheço ninguém que teve feito. 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Eu não, mas já presenciei. No caso quando todas as skins são parecidas. Tipo aquelas 

inspiradas no Saylor Moon, foi todo mundo comprar skin igual pra fazer o time inteiro 

disso. 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Já. Foi (pausa) foi a Ashe Rainha... aqueles que falam que é da Waleska Popozuda, que é 

do beijinho no ombro. É uma das skins mais bonita que eu tenho e eu entro com ela, pra 

falar: Eu sei jogar com esse personagem, eu tenho uma skin cara dela. 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não, não conheço ninguém. 
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Anexo XXVI - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Leona 

 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Leona 

Idade: 20 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Estudante 

Valor gasto com skins até hoje: 5 mil / 7 mil 

Tempo semanal com LoL: 20 horas 

Desde quando joga LoL: 2013 

 

Por que você gosta de jogar LoL?  

Porque meus amigos jogam. Todos 

 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Muito mais homens ou gays. Conheço no máximo 4 garotas que jogam LoL. Final da 

tarde/Noite. Hoje em dia jogo mais sozinhas, o povo ta na faculdade e eles não tem tempo. 

 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

No início sim, aí eu mudei e ai eu comecei a ser muito xingada e eu fiquei mesmo assim. 

Eu tenho amigos que já mudaram. O nick dela era feminista e ela teve que trocar, porque 

tava todo mundo xingando ela. 

 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Quando eu tinha o neutro e eu falava que era garota ou percebiam que eu era garota, 

começavam a falar que eu era sapatão, não que fosse mentira, mas aogra eu já fui xingada 

em partida que eu entrei e baniram todos os campeões que eu tentava pegar e falaram que 

eu era vagabunda, que mulher só servia pra levar na buceta e que eu devia morrer… Isso 

tipo escolhendo o campeão. Ai beleza… Falavam tinha que ser mulher pra fazer merda, 

po foi ótimo. Eu tenho print aqui no celular 

 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Todas as vezes. As vezes amigos meus fingem que são garotas e eles são xingados  

 

Você se defende dessas agressões? Como? 

Antigamente eu tentava discutir hoje em dia eu só fico rindo: “Beleza, tá! Ok”. Pessoal 

começa a rir, ai eles ficam mais irritados. 

 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Eu participo de grupo de facebook de garota, mas assim a gente só posta e denuncia os 

caras. Tirando, não tem muito o que a gente fazer, porque a Riot mesmo não bane 

ninguém.  

 

 

Qual o papel da Riot Games para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 
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Pelo menos eles deviam banir quem tá xingando mulher, mas eles não fazem isso, não 

espero nada. Não é suficiente 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL?  

Sim 

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Ai, pra ficar bonitinha, a Diana, que é um dos meus personagens preferidos, eu tenho que 

pegar todas as skins deles. Eu tenho que pegar todas pra poder ficar escolhendo. Agora 

que mostra que você tem a skin eu fico escolhendo assim, na cara das pessoas: “Olha, eu 

tenho todas!” “Eu tenho todas da Lulu” (risos) 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Sim. 80% dos meus amigos, sim! Eu já consumi (risos) Mas skin só serve pra isso, né?!  

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual” ? 

Provavelmente as da Diana. A Diana infernal sou eu, gente! O próprio inferno (risos) 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Conheço! 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Ah... eu tenho um amigo que já pagou elo job pra conseguir a skin vitoriosa. É… (risos). 

Eu tenho, eu conheço gente que tipo as vezes todo mundo vai jogar com skin sei lá… 

Guardiã estelar e um deles não tem, ai fica: “Ah, tu não vai jogar”. Aí a galera compra 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Não. Nunca pensei nisso, porque eu realmente ignoro, mas acho que não  

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não conheço, eu tenho amiga que joga só com campeão masculino, porque ela acha que 

isso vai ajudar em alguma coisa. Eu acho que não ajuda em nada, ela acha. É só pra ela 

aparecer mais homem [aqui não consegui compreender se é pra ela evitar o machismo ou 

porque ela é gay e quer se autorrepresentar]. 
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Anexo XXVII - Entrevista Qualitativa com jogadoras de LoL. Entrevistada: Annie 

Ficha técnica 

Personagem que mais gosta (será usado para identificar ao invés do nome real): Annie 

Idade: 20 

Grau de escolaridade: Superior Cursando 

Profissão: Assistente administrativa 

Valor gasto com skins até hoje: R$ 150,00 

Tempo semanal com LoL: 5 horas por DIA 

Desde quando joga LoL: 2013 

Por que você gosta de jogar LoL? 

Porque eu me divirto. Comecei a jogar o jogo e achei que era legal, falei: Vou continuar 

jogando esse negócio ai. O mais engraçado é as pessoas falando, é muito engraçado. As 

pessoas no chat falando, reclamando ou as vezes brincando. A gente se distrai, é bom pra 

distrair a cabeça. 

Em geral, como é sua rotina de jogo? Quando joga, com quem, por exemplo? 

Bom, eu jogo mais a noite, porque mais a noite as pessoas mais velhas estão jogando. As 

vezes tem muito jovem jogando e as vezes é bem chato, mas eu só jogo com homem. Eu 

não falo que sou mulher, porque se eu falar já era. Então eu só jogo com homem. 

Você já mudou o seu apelido ou fez alguma outra coisa no jogo para não mostrar 

que é mulher? 

Bom, eu não mudei meu apelido, porque meu apelido já é masculino. Então não tem como 

eles saberem, só se eu falar. Porque eu já tive nick mais feminino e o pessoal cai em cima. 

Ou fala mal de você ou vem dando em cima de você te assediando 

Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro do jogo? 

Já, já. Me chamaram de ruim, de newbie. É tipo isso, Vê que é mulher já fala assim: “ih 

só podia ser mulher”. Eu já fico assim, não to entendendo porque isso, entendendo? 

Já presenciou algum tipo de preconceito como por exemplo xingamentos contra 

outra mulher dentro do jogo? Tem algum exemplo pra contar em que isso 

aconteceu? 

Sim 

Você se defende dessas agressões? Como? 

No começo eu me defendia, mas depois só comecei a mutar, porque não vale a pena ficar 

se estressando não. Vale a pena jogar e esquecer 

Alguém (outro jogador, grupos de mulheres, etc) faz algo para impedir que isso 

aconteça? 

Não que eu saiba. Nunca ouvi falar, mas sei que tá rolando um projeto ai. Sobre mulher 

nos games, sobre assédio e tudo mais, mas agora só. Eu jogo há muito tempo e nunca vi 

Qual o papel da Riot Games  para evitar que o preconceito contra mulher ocorra? 

Você acha que é suficiente? 

Acho que poderia ser mais. Poderia ser mais, não tá o bastante não. Olha, eu já cansei de 

mandar ticket pra Riot falando de algumas coisas, mas eu nunca obtenho resposta. Eles 
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no mínimo deviam ver a partida, que eu acho que é gravada ver a partida e ver se 

realmente aconteceu, porque eles fazem, eles realmente escrevem as coisas. Então, acho 

que se eles dessem um pouco mais de atenção seria um pouco mais diferente. Dessem 

punição, banir a pessoa, entendeu? Acho que seria um pouco diferente 

 

Você já consumiu alguma skin dentro do LoL? Por que?  

Sim. 

 

Quais você acha que são as principais razões para consumir skins? 

Porque eu gostei, era da minha personagem favorita e só compro das personagens que eu 

gosto, dos bonecos que eu gosto. Não sou daquele tipo de pessoa que vou ter de todos os 

bonecos. Não, eu gosto  de pegar as skins bonitas dos meus champs 

 

Já presenciou algum tipo de situação ou conhece alguém que consumiu uma skin 

pelo status (valor intangível/externo do produto)? E você já consumiu skins pelo 

status? 

Não, porque eu não sou dessas não, mas tem gente que faz tá?! E pega a skin bonitona, 

carona, skin de 3500 RPs, chega lá na hora e não sabe nem jogar. Por isso que eu não 

compro, vou comptar um negócio que eu não sei jogar. 

 

Você já consumiu uma skin para apresentar quem você é no “mundo real” dentro 

do “mundo virtual”? 

Sim, já. Da Annie, a do gelo ela tem cabelo rosa e o meu cabelo é rosa, então… (risos) 

 

Já presenciou algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para 

mostrar quem ela é (autorrepresentação identitária)? 

Eu já vi mulheres fazendo isso já. Eu particularmente não costumo fazer não, uma vez ou 

outra, mas já vi bastante gente fazendo. 

 

Você já consumiu uma skin para se inserir dentro de um grupo? Já presenciou 

algum tipo de situação em que alguém consumiu uma skin para se inserir dentro do 

grupo? 

Não. Eu nunca fiz. Mas conheço gente que faz, que compra a skin mais cara só pra se 

achar e tipo assim, meio que ser aceito dentro do jogo. 

 

Você já comprou skin para evitar o machismo dentro dos jogos? 

Bom, eu tenho skin masculina, mas não comprei com esse propósito comprei por comprar 

mesmo. Porque não tem como saber. Tem muito homem fingindo que é mulher dentro do 

jogo, então não tem como saber se é homem ou mulher, entendeu? 

 

Conhece alguém que tenha comprado uma skin para evitar xingamentos ou 

preconceito dos homens? 

Não. Eu só conheço uma menina que joga. 
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Anexo XXVIII – Mensário Netnográfico 

Primeiro mês Maio/2017: 

Pela primeira vez baixei o League of Legends, instalei no meu computador e criei uma 

conta. Escolhi o apelido de Brav08. Quando tinha 13 anos era o nome que escolhia para 

os meus personagens de video games. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a 

quantidade de personagens para se jogar. Esses personagens são chamados, geralmente, 

de campeões pela comunidade, mas outros termos como boneco ou herói escuto bastante. 

Minha ideia nesse primeiro momento é observar a possibilidade da publicidade utilizar o 

game como uma nova mídia publicitária, principalmente, através das skins. 

Comecei a jogar num modo tutorial e, em seguida, ganhei uma personagem chamada 

Ashe. Pelo visto todos que começam a jogar recebem essa personagem. Em seguida 

apareceu a possibilidade de escolher entre 5 personagens com diferentes níveis de 

dificuldade. A minha primeira dúvida foi como é possível adquirir tantos campeões. Em 

rápida pesquisa na internet descobri que era possível começar a fazer isso seguindo o LoL 

no Twitter, Facebook e YouTube. Ao seguir o jogo nesses canais, consegui, também, uma 

skin da campeã Ashe, skin essa chamada de Ashe Sherwood. Não sabia que era possível 

ganhar skins. 

Adicionei alguns amigos que conhecia pessoalmente e sabia que jogavam. Um deles me 

auxiliou nessas dúvidas. Sobre conseguir os campeões, ele respondeu que poderia fazer 

de três formas distintas. Uma delas é comprando com dinheiro real Riot Points. Também 

chamada de RP, Riot Points é uma moeda do jogo só dada a quem investiu dinheiro real. 

Cada quantidade de RP equivale a um valor em real. A segunda forma de se adquirir 

campeões seria através do pagamento em essência azul. Essa essência azul é uma 

“moeda” interna que só serve para disponibilizar esses campeões. Os mais caros custam 

6300 e os mais baratos 450. Essa essência azul é dada ao concluir missões diárias do jogo, 

ao se passar de nível ou ao se abrir baús. A terceira forma de liberar esses campeões é 

conseguindo fragmentos de campeão. Esses fragmentos são dados de forma aleatória 

através da abertura de baús ou ao se passar de nível. Algo que reparei nessa 

comercialização é que é muito mais trabalhoso conseguir essas liberações através da 

Essência Azul. Demorei alguns dias para conseguir juntar 2000 de Essência (que me 

permite ter um campeão dos mais baratos). 

Outra coisa que me chamou a atenção foram os baús. É possível consegui-los através de 

determinado tempo na semana ou através de pontuações em partidas. Quando uma partida 

acaba, os companheiros de time podem dar três tipos de nota. Através dessa nota você 

ganha um baú. Entretanto, para conseguir abri-los é necessária uma chave. Essa chave é 

possível conseguir através das notas, também. O que me surpreendeu foi o fato de não ser 

possível ganhar uma chave completa. É necessário conseguir três fragmentos de chave 

para forjar uma. Esses três fragmentos juntos abrem apenas um baú. Na época estava com 

alguns baús, mas não tinha chave. Perguntei ao meu amigo, que estava me guiando dentro 

do jogo, sobre esse fato. Ele disse que no caso dele tinha muita chave, mas nenhum baú. 

Ao entrar na loja percebi que é possível comprar tanto chave como baú através de RPs. 

Ou seja, é possível comprar baú ou chave com dinheiro real. 
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O fragmento de campeão, assim como as chaves, não é liberado direto. É necessária uma 

certa quantidade de fragmento para disponibilizar “gratuitamente”. O preço, contudo, 

para se adquirir através de essência azul diminui. 

Voltando ao baú, dentro dele não vem apenas fragmento de campeão ou essência azul. 

Vem, também, fragmentos de skin. Ou seja, assim como as chaves e os campeões, vem 

um pedaço de skin (não vem ela completa) que pode ser desbloqueada através de uma 

outra “moeda” interna, chama de essência laranja. Ainda não sei como conseguir essa 

essência laranja. 

Esse mês também foi minha primeira partida. Comecei jogando num time com bots 

(personagens controlados pela máquina) jogando contra bots. Escolhi a posição de 

atirador, também chamada de Attack Damage Carry (ADC), cuja função é dar dano de 

ataque e carregar o time. Como tem pouca vida, geralmente joga ao lado de um suporte, 

que cura e ajuda a ganhar a rota inferior. Nessa partida não consegui entender muito bem 

a dinâmica de jogo, como é possível ficar mais forte ou ajudar ao time. 

Posteriormente, após algumas partidas com e contra bot, resolvi jogar com pessoas no 

meu time, porém contra bots. Novamente escolhi a posição de ADC, mas meu time perdeu 

a partida. Conversando com meu amigo, ele riu e falou que isso é impossível de acontecer, 

mas entendeu que provavelmente todos tinha começado a jogar há pouquíssimo tempo. 

Nessa partida também descobri porque dizem que a comunidade do LoL é agressiva, um 

dos jogadores xingava todos, porém nem ele tinha muita noção de game. Uma frase dele 

me chamou atenção: “Não acredito que vamos perder para o bot”. Nesse mesmo dia 

joguei com meu amigo que estava me introduzindo no jogo e a partida foi extremamente 

fácil. Realmente, a culpa era da pouca experiência no game. Nessas partidas outra coisa 

que me chamou a atenção foram a quantidade de itens para sem comprados. É isso que 

deixa os personagens mais fortes. Esse gasto, contudo, não tem relação com skin ou 

pagamento com dinheiro real. Como são muitos itens e cada um tem uma função, resolvi 

não me preocupar com isso no momento. Perguntar para meu amigo o que fazer, era mais 

interessante. 

Infelizmente, meu computador deixou de funcionar e não pude dar continuidade ao jogo. 

Não consegui manter a observação participante sequencial. Durante esse período passei 

por dificuldades pessoais. Fiquei afastado por um bom tempo e retornei em julho de 2018. 
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Figura 32: Parte onde ficam os baús 

Fonte: Próprio autor 

Figura 33: Parte onde ficam os fragmentos de chave 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 34: Parte onde ficam os fragmentos de campeão – Fragmento da campeã 

Karma 

Fonte: Próprio autor 

Julho/2018 

Voltei a jogar alguns meses depois do primeiro contato com o jogo. Nesse período 

afastado realizei a terceira etapa de pesquisa com o jogo. Entrevistei jogadoras no Geek 

and Game Rio Festival e fiquei curioso com alguns pontos apresentados por elas. Agora 

já definido o tema, corpus, objetivo e hipóteses da pesquisa, ganho um novo olhar sobre 

o game. Pesquisar sobre consumo feminino dentro dos jogos é o novo foco. Observo

novas situações, xingamentos, personagens e skins. Nesse mês comecei a relembrar de

algumas mecânicas aprendidas ainda ano passado. Continuo jogando contra bots para

“treinar”.

Jogo a primeira partida em um time de pessoas contra um time, também, de pessoas. 

Entretanto, no meu time, tem 3 pessoas conhecidas além de mim, logo não sinto tanta 

agressividade da comunidade (essa agressividade é chamada de toxidade pelos jogadores) 

da comunidade com a minha falta de noção dentro do jogo. Começo a entender um pouco 

mais da mecânica da posição que escolhi, porém não consigo por em prática a teoria. 

O modo de jogo que escolhemos jogar (chamado de Escolha às Cegas) permite que uma 

pessoa de cada time possa repetir o campeão, ou seja, há possibilidade de dois 

personagens iguais em cada um dos times. Continuo jogando bastante contra bot, pois é 

um modo mais tranquilo e evito ser xingado. Apesar disso, consegui aumentar o nível da 

minha conta e apareceu uma nova forma de jogo, a chamada Escolha alternada. Nesse 

modo a diferença é que há possibilidade de escolher previamente a posição em que se 

deseja jogar (figura 35), há banimentos de heróis que não se deseja jogar contra e não é 

possível um campeão estar em mais de um time. Nesse modo de jogo, há mais 

xingamentos e as pessoas aparentam estarem mais irritadas. Tudo que é feito de maneira 

errada, é passível de xingamento. Aquilo que é feito de maneira correta nunca é elogiado. 

Algumas pessoas fazem questão de serem agressivas ou de pedirem elogios para si 
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(mesmo que jogada não tenha sido boa. Acho que isso acontece pela falta de 

conhecimento do jogo, daquilo que é bom x ruim). Ainda jogo com amigos no time, evito 

jogar sozinho, pois não tenho domínio completo das mecânicas, não sei o que fazer e não 

estou afim de ser xingado diretamente. 

Uma coisa que reparei é que quanto maior o nível que a minha conta está, há mais pessoas 

“estressadas”, que a comunidade chama de pessoas “tiltadas” (em referência a expressão 

“deu tilt”, quando algo para de funcionar). Quanto mais alto o nível da conta, reparei, 

também, que o chat entre os jogadores do time é mais recorrente. Não se chamam pelo 

apelido escolhido, mas sim pelo nome do personagem. Se você escolher um personagem 

masculino os xingamentos são referentes ao masculino. Se você escolher um personagem 

feminino os xingamentos são referentes ao feminino, mas também ao masculino. Acredito 

que isso aconteça pelo fato dos jogadores suporem que do outro lado está um homem e 

não uma mulher. Se o apelido for feminino os xingamentos, podem, de fato serem 

direcionados. Entretanto, ainda não presenciei uma situação dessa natureza. Caso 

presenciei tentarei ajudar de alguma forma. 

Ainda tenho dificuldade em conhecer os heróis, não sei o que fazem, as habilidades e as 

funções. Para piorar, nesse modo de jogo, aparece mais frequentemente pessoas com skins 

dos campeões. Isso me faz ter mais dificuldade em identificar o personagem. Alguns dos 

meus amigos também começam a usar personagens com skins (talvez eles já tenham 

utilizado anteriormente, mas não eu era capaz de perceber). Sempre aparecem 

comentários sobre determinada skin na tela de carregamento para a partida. Geralmente 

esses comentários são elogiosos como: “Essa skin é muito foda!”; “Eu tenho um skin 

assim, só que do personagem X”. Basta alguém puxar assunto sobre skin para que a 

conversa gire em torno do fato. Ainda não consigo identificar a hierarquia das skins, mas 

começa a me interessar o fato de possuir alguma além da que o jogo me deu. Vi uma 

chamada Alistar Vaquinha que achei divertidíssima. O personagem original é um touro 

com ares malignos, mas nessa skin ele está vestido com uma fantasia de vaca malhada.  

Figura 35: Tela de escolha de posição no modo de jogo Escolha Alternada 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 36: Tela explicando sobre baús, chaves e essências 

 

 
Fonte: Próprio autor 



211 
 

Agosto/2018 

O que mais se destacou esse mês foi que resolvi tentar outra posição, a de suporte. Escolhi 

essa posição porque me falaram que é mais fácil de se jogar e corre menos risco de 

prejudicar o time. Entretanto só joguei uma fez com um personagem dessa posição e não 

me senti confortável, optei por me manter como ADC. 

Na semana seguinte, resolvi tentar mais uma vez jogar nessa posição de suporte. Escolhi 

a personagem Soraka. Basicamente eu fico atrás do ADC curando ele quando necessário. 

Não preciso ir para a frente dele, pois posso tomar dano e morrer rapidamente, pois a 

personagem é muito fraca. Além dela começo a fazer testes com o personagem Taric e 

Blitzcrank. Todos esses personagens foram indicações de amigos mais experientes dentro 

do game. O que me falaram sobre essa posição ser mais fácil de jogar ou não prejudicar 

o time é uma mentira. Geralmente os jogadores dessa posição são os que controlam os 

ímpetos do time, observam o mapa, tem a obrigação de dar visão para os demais 

jogadores, morrem mais vezes e no final não ganham os louros da vitória (é uma espécie 

de goleiro dentro do futebol, só se percebe quando falham). É também a posição que as 

mulheres são “obrigadas” a jogar, exatamente por parecer ser uma posição fácil e 

dispensável. 

Cada vez mais aparecem amigos de amigos para jogar em time. Parando para pensar só 

conheço pessoalmente um deles. Foi uma pessoa próxima de mim durante muito tempo 

(morou comigo durante a graduação). Ele, a quem chamarei de Akali (um personagem 

dentro do jogo que ele costuma jogar sempre) está me guiando dentro do jogo e me indica 

o que fazer. Tudo que ele fala durante as partidas eu sigo (no universo dos jogos essas 

chamadas de jogadas são conhecidas por call). Ele joga desde 2010 e tem domínio de 

quase tudo dentro do jogo, dificilmente ele xinga ou é xingado. Percebo, contudo, que 

algumas ações o deixam irritado, mas nada fala. Tenta me ajudar e ajudar o time sempre 

de maneira tranquila e a prova de frustrações. De todos que jogam comigo é o mais 

habilidoso. 

Observo, melhor, os outros jogadores do meu time, ainda que amigos. Um deles, a quem 

chamarei de Lee Sin (personagem do jogo, que ele jogou algumas vezes utilizando-o fora 

da posição original) parece que gosta de inventar coisas pouco usuais dentro do jogo. 

Essas situações na grande maioria das vezes dão errado. Não sei ainda se ele faz isso por 

falta de confiança dentro do jogo e quer ter uma desculpa caso alguém perceba essa falta 

de habilidade. Não sei se é certo, mas ele não parece jogar bem, apesar dele conhecer o 

LoL há bastante tempo. Ele tenta me ajudar bastante, tento seguir relativamente o que ele 

fala. Outro amigo, que chamarei de Sion (personagem do jogo que escolhi de maneira 

aleatória) sempre reclama do jogo em si, mas não entendo o motivo. Ele na maioria das 

vezes joga bem e consegue se destacar, pelo menos é o que observo com a visão rasa que 

tenho sobre a qualidade de alguém. Ele não reclama, diretamente, das outras pessoas, mas 

fala coisas do tipo: “Agora eu entendi porque parei de jogar esse jogo”; “Esse jogo é um 

filho da puta”; “Odeio esse jogo”, etc. Um outro amigo a quem chamarei de Warwick 

(personagem que ele joga constantemente), começou a jogar no mesmo período que eu. 

Entretanto, ele já jogou CS por muito tempo e herdou uma irritação vinda dos jogos 

online, faz xingamentos aos jogadores de fora do time (um time composto por 5 e somos 
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em 4, sempre sobra para a pessoa de fora). É, dos amigos, aquele que mais se incomoda 

em perder e se irrita caso morra, quase sempre coloca a culpa no outro. 

No final desse mês eu reparei numa promoção da Riot para jogadores novos. Era 

necessário 650 RPs, que custam R$ 11,50. Nesse pacote vinham os seguintes 

peronsagens: Jinx, Ekko, Lee Sin, Morgana, Wukong, uma skin e um emote (algo 

utilizado dentro do jogo. Se apertar a tecla T aparece uma imagem, como se fosse um 

balão de fala em cima do seu personagem). Resolvi adquirir esse pacote de novos 

jogadores, pois me interessei pela personagem Morgana. Nesse pacote, ganhei, também, 

a skin Jinx Mafiosa. Resolvi não contar para nenhum dos meus amigos que investi 

dinheiro no jogo. Fiz isso, talvez, para que eles não pensem que estou levando o jogo 

muito “a sério”. 

O mais legal, contudo, foi que nesse mês eu abri um baú que veio um fragmento de skin 

Alistar Vaquinha. Com isso o valor para adquirir a skin através de essência laranja é bem 

mais baixo. Ainda não sei como faz para ganhar essa essência, mas percebi que tinha uma 

quantidade estocada na conta, talvez um “presente” da Riot. Apesar de ter a quantidade 

de essência laranja, não consegui transformar em skin permanente, por não ter o herói. 

Como gostei muito da skin resolvi desbloquear o personagem (utilizando Essência Azul) 

só para ter a skin. Agora começo a entender algumas situações que jogadores de LoL me 

falaram na primeira rodada de pesquisa para a dissertação, como: “Nunca jogou com o 

personagem, mas quer ter a skin”, “Eu compro skin porque acho divertida”, etc. 

Realmente, ter skin é algo muito divertido, principalmente quando tem alguém para 

mostra-la. 

Setembro/2018 e Outubro/2018 

Joguei pouquíssimas vezes esse mês. Não tive tempo, principalmente, porque precisei 

viajar para congresso fora do Rio de Janeiro. Ao retornar optei por tentar adiantar algumas 

partes da dissertação e precisei me afastar do jogo. Tentei acompanhar o cenário através 

de notícias em portais especializados, vídeos na internet e em livestreaming. 

Nesse período consegui transcrever as entrevistas conhecer sobre as histórias dos games 

e, principalmente, entender a relação entre jogadoras e os problemas enfrentados por elas 

no cenário.    

 

Novembro/2018 

Realizadas outras etapas da pesquisa, retornei a jogar LoL diariamente. Ainda me lembro 

da mecânica do jogo e mantive a minha posição de suporte. Automaticamente meu amigo 

de longa data (a quem chamei de Akali) vê que estou online e me chama para jogar. O 

outro amigo que tinha começado comigo (Warwick) está com a conta bem mais evoluída 

e também volta a jogar comigo. O terceiro amigo (Lee Sin) também aparece para jogar 

comigo.  

No início do mês de novembro percebo que ainda tenho dificuldades com as mecânicas 

de jogo, apesar de me lembrar delas. Não me sinto confiante para tentar outra posição ou 

fazer jogos sozinhos. Jogo meu primeiro jogo com a skin Alistar Vaquinha, mas não vou 

tão bem. Meu amigo Akali me indica uma personagem que pode me ajudar bastante no 
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começo e na volta das práticas: a Lux. Gostei de ter jogado com a personagem, me diverti 

com a jogabilidade e as mecânicas das habilidades. Consigo fazer algumas boas partidas, 

apesar de cometer erros nitidamente básicos. Começo a perceber, também, quem sabe 

jogar bem ou quem joga mal. Agora tenho certeza que o meu amigo Lee Sin joga mal e 

que em pouco tempo consigo superar suas habilidades. Gosto, entretanto, de jogar com 

ele pelo falo dele não xingar ninguém, sempre conversar sobre diversos assuntos e me 

ajudar com todas dúvidas que tenho. 

Começo, também, a me incomodar com a falta de habilidade de pessoas que jogam no 

meu time. Por estar com a conta em um nível muito baixo, jogo com pessoas que estão 

começando e não possuem ninguém a quem possa inicia-las no jogo. Tento sempre 

manter a paciência, pois não sou o melhor jogador para criticar alguém. Outro fato que 

começa a me irritar é com o amigo Warwick. Ele sempre coloca as frustrações dele no 

outro, quase nunca reconhece o próprio erro e se acha um jogador acima da média. A 

conta dele, agora, está em nível bem acima da minha e isso faz com que ele se sinta na 

“obrigação de me ajudar”. Talvez por ele jogar numa posição mais chave dentro do jogo 

coletivo, quer me dar “dicas”. Jogar com ele acaba sendo um exercício de paciência. 

Muitas das vezes me preparo psicologicamente para isso e para não me contagiar com a 

empolgação negativa dele. Admiro a dedicação dele com jogo. Ele sempre pesquisa 

vídeos, assiste livestreming e lê coisas sobre o LoL. Outra coisa interessante é que se 

alguém que está jogando com ele, for xingada, ele toma as dores. É o aliado quando o 

assunto é defender o time da toxidade utilizando mais toxidade. 

Outra situação que ocorreu esse mês. Meu amigo Akali me indica a personagem Nami 

para adquirir. Começo a jogar com a personagem, mas não me sinto tão à vontade. Sinto 

que é necessário um pouco mais de habilidade para jogar com ela. Em uma dessas partidas 

iniciais sou xingado duramente por um jogador/jogadora que estava com a personagem 

Lux. Pela primeira vez isso me incomoda. Lux fala algo do tipo: “Nami, você é horrível. 

Nem sei o que está fazendo aqui. Vai embora desse jogo!”. Num primeiro momento eu 

não percebi o xingamento, mas vi que meu time ficou calado e está digitando. 

Rapidamente eles me defendem dos xingamentos. Akali explica que estou começando e 

ninguém ali tinha domínio do jogo para tratar o outro daquela forma. Meu guardião da 

toxidade, Warwick, xinga duramente o outro jogador. Uma terceira pessoa a quem não 

conhecia, também me defende. Só então percebo as críticas, me espanto e respondo com 

bom humor. Quando um dos jogadores do time faz uma jogada péssima digo: “Warwick, 

cuidado, vão te mandar sair do jogo, Melhor jogar igual a Lux!”. O time todo digita 

símbolos ligados ao riso no chat e Lux responde com um emote: “^^”. Entendi, também, 

os incômodos com os xingamentos narrados pelas mulheres nas entrevistas assim como 

a melhor reação para esses casos é ser debochado. 

Nesse mês, também, sinto que a toxidade da comunidade toma conta de mim. Começo a 

tentar jogar partidas sozinho, sem ninguém que eu conheça dentro do meu time. Como 

estou percebendo a falta de habilidade de outros jogadores e me incomodando com a 

minha falta de habilidade (principalmente pelo fato de conhecer a teoria, mas não 

conseguir aplicar) me irrito com o time e exponho isso no chat da partida. Começo, assim 

como fizeram comigo, a xingar esses jogadores. Por ser algo comum dentro do jogo, a 

toxidade se reproduz em larga escala. Rapidamente um novo jogador é contaminado e 

utiliza desses artifícios para atacar e se defender. Independentemente do nível que a conta 
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esteja, observo que esse comportamento se repete. Poderiam mudar o nome do jogo para 

League of Toxic. 

Com minha constância nesse mês já consigo identificar os campeões e tenho menos 

dúvidas quanto a função de cada um. Mais pessoas que não conheço aparecem para jogar 

e conseguimos montar um time. É cada vez mais comum, assuntos sobre skins. Nas telas 

de carregamento é mais comum, também, pessoas com skins. Essas pessoas que 

apareceram para jogar possuem bastantes skins. Um deles inclusive disse que na época 

que ele começou a jogar não tinha a facilidade de conseguir fragmentos de skin através 

dos baús. Ele comprava com dinheiro, tendo investido mais de R$ 1.000,00 com a conta 

dele. Um dia resolvi fazer um teste. Disse que tem campeões que são mais bonitos sem 

skins. Ele se mostrou espantado e não pareceu aceitar muito bem o que eu disse, me 

perguntando: “Fala um?!”. Eu dei alguns exemplos e ele me contra argumentou com skins 

desses personagens que havia falado. Nesse mesmo dia falei que não tinha skin, apenas a 

do Alistar Vaquinha, um fragmento do Alistar Infernal e Jinx Mafiosa. A da Jinx ele 

ignorou levemente, mas disse que as do Alistar eu tinha, nas palavras dele: “As mais 

fodas! A do Alistar Infernal nem tanto, mas do Alistar Vaquinha é muito foda!”. 

Em um dos dias do mês eu saí extremamente estressado e chateado da jogatina. Discuti 

duramente com um dos jogadores. É irrelevante dizer que é novato no game. A 

comunidade é completamente avessa ao que eles chamam de noob. O que acho mais 

incrível é que isso não varia de acordo com o ranking (não diminui quem está no ranking 

alto), não se torna inexistente caso tenha uma skin. Os xingamentos são sempre feitos 

para ofender. E essa ofensa consiste em inserir alguém ou apontar que alguém pertence a 

alguma minoria (como se isso fosse diminuir ou rebaixar esse alguém). Por esse motivo 

que os xingamentos na vida em geral são ligações ao homem ser gay, ao negro ser negro 

e a mulher ser puta. Uma outra observação que fiz é que a comunidade que já está dentro 

do jogo há muitos anos, não se importa com isso. Na verdade, eles guardam uma espécie 

de “orgulho”. Quem reclama disso é exagerado, é fraco, etc. Por isso que toda pessoa 

quando reclama é xingada ainda mais. O que é mais incrível é que a Riot até o momento 

em que jogo, não dá um panorama da situação ou o que está fazendo para coibir a toxidade 

da comunidade. Também pouco posso esperar de uma empresa que está sendo processada 

por discriminação de gênero (https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-

games-sendo-processada-discriminacao-genero.htm). 

 

Dezembro/2018 

As novidades sobre o jogo em si, vem diminuindo. Começa a se tornar algo mais habitual 

e cotidiano. As observações que faço ficam extremamente voltadas sobre as skins. Além 

de conversar com as pessoas do grupo, fico mais atento ao chat do jogo para ver elogios 

sobre as skins. Nesse mês consegui tirar alguns prints de conversas com pessoas 

“aleatórias” sobre isso. Apesar de ter skin não diminuir xingamento, ter a skin ajuda com 

elogios. Em uma comunidade onde tudo é motivo para xingamentos, elogio é sair do 

trivial (figura 37). 

Um caso interessante que observei durante as conversas em um dos dias que joguei, foi 

sobre a splash art dos personagens com skins. Um dos jogadores (que jogam há bastante 

https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-games-sendo-processada-discriminacao-genero.htm
https://m.tecmundo.com.br/amp/mercado/135983-riot-games-sendo-processada-discriminacao-genero.htm
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tempo) falou que nunca tinha visto a skin da personagem Evelyn e que ele achou incrível. 

Entretanto, os outros falaram que a skin era antiga e bem feia. Apesar de não ter havido 

discussão achei interessante o que foi falado sobre essas splash arts. Muitas das vezes são 

mais bonitas do que a skin e pode estimular a compra. Tanto que a solução encontrada 

por esse jogador que foi ludibriado, era de manter a imagem original do personagem. Ou 

seja, não splash art de skins. No dia seguinte disso, conversando com Warwick sobre 

skins, ele fez uma observação semelhante (mesmo sem estar na conversa anterior). 

Segundo ele, as vezes a imagem da skin engana: No jogo ela acaba nem sendo tão legal. 

O exemplo que ele me deu está na figura 38. 

Nesse mês, pela primeira vez joguei com uma mulher no grupo. Apesar dela só ter jogado 

uma partida com a gente. Não vi xingamentos contra ela no chat, muito porque ela é 

namorada de um dos meninos que jogam com a gente. Interessante que o apelido é 

feminino, mas estranhamente pode passar despercebido o fato dela ser uma mulher. 

Começo a reparar, também, que alguns homens usam nicks femininos. Segundo minhas 

observações, é comum que homens deem de presente skins para jogadores que eles 

acreditem que sejam mulheres do outro lado. Talvez essa seja uma motivação para a 

utilização de apelidos femininos por homens, mas isso até o momento não aparece com 

constância e nem é o foco principal das minhas observações. 

Algo que aconteceu comigo foi que comprei uma skin com dinheiro real pela primeira 

vez. Fiquei sabendo que de tempos em tempos a Riot libera uma loja pessoal para cada 

jogador. São seis espaços em que o jogador clica e vira esse espaço com a imagem de 

uma skin. Cada uma desses skins vem com o valor real e uma porcentagem de desconto. 

No meu caso vieram 6 personagens, desses quais 3 eu jogo com certa frequência. Uma 

dessas skins era épica e ficou com 60% de desconto para mim. Com cerca de R$ 12,00 

eu conseguiria comprar uma skin épica e ainda sobraria RP (insuficiente para comprar 

outra skin, ficou sobrando na conta). Entendi como um bom negócio. 

Se um pesquisador me perguntasse o motivo principal de ter comprado uma skin, diria 

que a promoção foi a responsável por isso. Entretanto, fazendo uma auto análise (quase 

que de psicanalítica), a motivação foi que dentro do game todos têm skin. Quando se está 

escolhendo a preparação para o herói, antes de começar a partida, é comum que o jogador 

fique passando as skins e os outros conseguem ver isso. As brincadeiras sempre surgem, 

como por exemplo: “Fulano, qual skin você quer que eu vá nessa partida?” “Vou escolher 

essa skin, porque dá mais dano” (isso é mentira, o dano é igual, é somente uma piada), 

etc. Além disso, durante as telas de carregamento, aparecem os jogadores que estão indo 

para a partida com skin, inclusive do time inimigo. Negar esse fato como sendo uma forma 

de “coação psicológica” seria “mentira”. Ou seja, dizer que a skin do jogador do time 

adversário não gera conversa – seja sobre a skin seja sobre a possibilidade do jogador ter 

domínio com o personagem – é mentira. Dessa forma, pelo menos na minha opinião, ter 

skin é uma maneira de juntar um pouco de todas as motivações que perguntei na pesquisa. 

É uma forma de status (mostra a quantidade de skin, principalmente as mais caras, durante 

a tela de carregamento), uma forma de autorrepresentação (mostrar para o outro o 

personagem que “joga” e, em alguns casos, esse personagem tem uma identificação física 

ou na narrativa com o jogador), inserção em um grupo (todos tem skin, também quero 

participar das brincadeiras pré partida – talvez essa seja uma motivação extremamente 

inconsciente, por isso poucas pessoas apontaram esse fato nas pesquisas). 
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Depois de ter comprado minha primeira skin, fiquei interessado em colocar mais dinheiro 

para comprar heróis. Essa ideia foi desestimulada pelas pessoas que estavam me guiando 

no game. Segundo eles vale mais a pena gastar RP na compra skins. Esse fato criou em 

mim a vontade de pesquisar sobre skins e, quem sabe, comprar outras ainda nesse mês. 

Algo me que não me anima tanto é o fato de ser um jogador recente e não ter tantos 

personagens com quem jogo. Também começo a entender que a skin é uma maneira de 

demonstrar mais seriedade com o game. 

Outra coisa interessante é que por mais que o tempo passe e você converse sobre skins, 

mais coisas tem a aprender sobre esse assunto. Descobri que a Riot Games faz eventos 

do LoL e em alguns desses eventos eles dão vales de skins (sem ser fragmento, a skin 

permanente). Pelo que um desses amigos comentou, parecem ser algumas skins e de 

variados níveis de raridade. Talvez esse seja um outro motivo para a skin não ser uma 

maneira de evitar o machismo. Do outro lado a pessoa pode achar que aquela skin foi 

adquirida como presente ou participação em evento. Não sei até que ponto vai a extensão 

desses presentes, mas pode ser uma boa moeda de troca da Riot Games para chamar 

pessoas aos eventos ou até pagar cosplayers e influenciadores para alguma participação. 

A skin acaba sendo um mercado paralelo   

 

Figura 37: Bate papo com elogios sobre skin 

  
Fonte: Próprio autor  

 

 

Figura 38: Zin Zhao splash art e skin in game 

  
Fonte: Próprio autor  

 


