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Resumo 
 
Esse trabalho propõe apresentar e discutir de que modo as técnicas de metodologia 
qualitativa podem ser apropriadas e adaptadas aos contextos de pesquisas dos jogos 
eletrônicos. As técnicas que serão discutidas são a netnografia e a entrevista; a primeira por 
apresentar possibilidades de compreender os jogos eletrônicos como campo de pesquisa, e a 
segunda pelas articulações realizadas pelos jogadores enquanto agentes no campo. 
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Jogos eletrônicos: o campo de estudo indisciplinado 
 
 

Desde a década de 1970, os jogos eletrônicos iniciam seu longo caminho enquanto 

produtos de consumo midiático. Apesar das constantes controvérsias que rodeiam essa 

mídia, podemos dizer que, atualmente, ela encontra-se em uma posição de destaque. Há 

uma indústria complexa, mundial, transnacional e lucrativa, mas que não possui um campo 

disciplinar bem delineado. Bragge e Storgårds (2007) realizaram um levantamento de 

trabalhos relacionados aos estudos de jogos eletrônicos, utilizando ferramentas da 

biblioteconomia, a partir da base de dados ISI Web of Science, abarcando os anos de 1986 

até 2006. Os autores encontram como resultados o aumento quantitativo de trabalhos sobre 

jogos eletrônicos no ano de 2003, com crescimento constante desde então. Entretanto, 

dentro da área de pesquisas sobre jogos, encontramos impasses sobre a necessidade de 

estabelecer uma nova área de conhecimento e os problemas que surgem com esse 

movimento. (Fragoso et. all, 2015 e Lankoski e Björk, 2015) 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Games, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. email: mayarcae@gmail.com 
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Mesmo com impasses, a emergência dos estudos sobre essa mídia em diferentes 

países se faz presente. Alguns centros, grupos de pesquisa, tornaram-se mais proeminentes, 

em detrimento de outros ainda pouco articulados. Porém, todos compartilham inquietações, 

por exemplo, a respeito dos suportes teóricos-metodológicos que melhor se adequem as 

propostas de pesquisa. Portanto, trabalhos dedicados a essas questões tornam-se referências 

- ainda que temporárias - sobre modos de construir, conduzir e apresentar pesquisas com 

jogos eletrônicos, sejam quais forem os interesses de estudo. 

Com essas considerações em mente, o trabalho propõe apresentar, nos tópicos que 

seguem, possíveis apropriações e contextualizações, de duas técnicas de metodologia 

qualitativa - a netnografia e a entrevista - aplicadas aos estudos de jogos eletrônicos. 

Esquematicamente serão apresentadas as referências mais consolidadas de cada uma das 

técnicas de interesse e em seguida apresentadas as relações com os jogo, bem como as 

particularidades que podem surgir com esse outro campo de estudo. 

 

Etnografia: aspirações e ampliações do campo para os espaços virtuais 

 
 

A etnografia opera como metodologia e como método das pesquisas qualitativas, 

porém não é a única forma de pesquisa social. Ela esteve vinculada em princípio com a área 

da Antropologia e posteriormente foi acolhida pela Sociologia, com destaque à Escola de 

Chicago em 1930, e seus estudos com sujeitos de áreas urbanas. Nessa escola, as 

influências do interacionismo simbólico fomentaram o estudo relacional dos sujeitos 

enquanto grupo social em construção. Johnson (2010) aponta, a partir do pensamento do 

sociólogo Hebert Blumer, as características basilares dessa área, que são: "enfatizar a 

necessidade dos pesquisadores descobrirem a perspectiva dos participantes e observarem os 

processos de interação social, para captar o caráter complexo e fluido do aspeto do mundo 

sob estudo." (Johnson, 2010: 92) 

Os relatos etnográficos tradicionais foram, por muito tempo, construídos a partir do 

relato de viajantes em contato com antropólogos, sendo posteriormente muito criticados 

como conduta de pesquisa. A "revolução Malinowskiana" (Kuper, 1938 apud Hine, 2000) 

reconfigurou a prática etnográfica ao reposicionar o etnógrafo em campo com os sujeitos 

que pretende conhecer. Desde então, esse é um fundamento da prática de pesquisa, que 

trouxe maior veracidade e complexidade aos relatos finais.  
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Entretanto, a autoridade do etnógrafo em campo pode trazer algumas implicações, 

como a assimetria de relações entre os sujeitos - pesquisador e informante -, um 

distanciamento emocional em busca da neutralidade, que mascara a falta de empatia ao 

acolher a perspectiva de outros, a distorção de sentidos pela observação do pesquisador e 

seus julgamentos, entre outros. 

Blumer (1969 apud Johnson, 2010) recomenda duas fases de pesquisa: a exploração 

e a inspeção. Na primeira, temos a entrada em campo, podendo utilizar quantas técnicas de 

pesquisa forem necessárias para obter descrições detalhadas sob o campo de estudo. Na 

segunda, temos a análise do campo com o resgate de "conceitos sensibilizantes", que são o 

suporte teórico que auxilia a compreensão e que respeita as particularidades do campo 

estudado.  

O relato etnográfico comporta diferentes níveis de densidade em sua descrição. A 

"descrição densa" proposta por Clifford Geertz em "A Interpretação das Culturas" (1973) 

tornou-se a técnica mais utilizada nas construções de análises dos campos de estudo. Porém, 

o termo é uma variante daquilo que Ryle (1968) entendia como objeto etnográfico. Para 

esse autor, a descrição etnográfica seria um intermediário entre uma descrição superficial e 

uma descrição densa, mas que daria conta de apresentar "múltiplas estruturas conceituais 

complexas, sobrepostas, interligadas, ao mesmo tempo irregulares". (Braga, 2006: 3)  

Apesar dos esforços em ser mais reais possíveis, epistemologicamente as pesquisas 

etnográficas chegam à "tríplice crise da representação, da legitimação e da práxis". Essa 

crise, para Dezin (1997) pode ser entendida como uma ameaça aos fundamentos da 

etnografia, pois problematiza a pretensão de autenticidade ao representar diferentes 

culturas, e as práticas metodológicas vigentes no momento. (Hine, 2000: 56 e 57) É nesse 

panorama que emerge a possibilidade de fazer pesquisas etnográficas na Internet. 

A aproximação entre as abordagens metodológicas para os estudos de Internet são 

atribuídas ao trabalho da socióloga inglesa Christine Hine e seu livro "Virtual 

Ethnography" (2000). Sua perspectiva também é conhecida por "estudar a Internet em sua 

dupla dimensão, como cultura e como artefato cultural", ou seja, os acontecimentos não 

podem ser isolados entre online e offline como se as oposições materiais, técnicas e espaço-

temporais fossem mais relevantes do que as relações dinâmicas construídas pelos próprios 

sujeitos. (Johnson, 2010: 27, Montardo e Passerino, 2006: 5 e Fragoso, Recuero e Amaral, 

2011: 172 e 173) 
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O reconhecimento da Internet como campo para uso de métodos etnográficos não 

ocorre sem resistências, pois os mais ortodoxos não observam nesses espaços as 

características do estranhamento e do deslocamento. (Fragoso, Recuero e Amaral, 2011: 

171) Porém, não é possível deixar de lado as dinâmicas proporcionadas e atravessadas pela 

Internet. Essa é o meio de concentração das interações humano e/ou inteligências artificiais 

que movimentam a maior parte das atividades diárias. Ainda que nem todos tenham acesso 

à Internet, ou optem por utilizá-la com menor frequência, há processos exclusivamente 

digitais e virtuais. 

A popularização dos métodos etnográficos para as pesquisas na Internet foi 

acompanhada pela criação de vários termos. Em Fragoso, Recuero e Amaral (2011) 

encontramos ao menos quatro termos mais proeminentes, que são: etnografia virtual, 

webnografia, ciberantropologia e netnografia. Para as mesmas, a variedade de terminologias 

indica diferentes procedimentos, assim como uma tentativa de distinguir-se das pesquisas 

de mercado/audiência e consumo, de caráter predominante quantitativo. (ibdem: 176 e 177) 

A fim de oferecer maior credibilidade ao campo de estudos da Internet foi 

necessário estabelecer princípios, limites éticos, técnicas e outras tantas questões 

recorrentemente tensionadas pela prática de pesquisa. Hine (2000) levanta dez princípios 

básicos para esse tipo de pesquisa. Entre eles, como particularidades, temos os seguintes: a 

reconfiguração espaço-temporal para contemplar o dinamismo desafiando a noção 

tradicional de campo; os limites e conexões entre aquilo que compreendemos como "real" e 

"virtual", parâmetros ainda observados pela falta de termos melhores para expressar 

algumas distinções;  a parcialidade dos relatos, observações produzidos pela etnografia, 

uma vez que é impossível esgotar o conhecimento; a necessidade de conhecimento técnico 

e tecnológico para operar diferentes técnicas de coleta de dados, para aproximar-se dos 

indivíduos que pretende estudas, ou seja, tornar-se próximo e ter experiências que possam 

se aproximar daquelas vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa e a variedade de métodos 

possíveis para melhor explorar o campo, recorrendo inclusive as abordagens quantitativas. 

Uma das dificuldades enfrentadas pelas pesquisas nos espaços virtuais é a 

dificuldade de delimitação do campo. Kendall reúne quatro fatores para a melhor 

delimitação do campo, tendo em vista que as pesquisas transcorrem segundo a sincronia 

temporal e prazos de produtividade, por exemplo. Esses fatores são: material coletado e 

campo, seja esse quantitativo ou qualitativo; multi-métodos e técnicas empregados para 

coleta de dados; o contexto cultural do campo pesquisado; e do engajamento dos indivíduos 
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que participarão da pesquisa. Esses fatores estão circunscritos em fronteiras - espaciais, 

temporais e relacionais - assim como esferas de influência - analítica, ética e pessoal. 

(Kendall, 2009: 21 e 22 apud Fragoso, Recuero e Amaral, 2011: 182) 

Há similaridades entre as práticas de pesquisa da Internet e a dos jogos eletrônicos. 

Ashley Brown (2015) apresenta no título de seu trabalho como o estranhamento e a 

reflexividade são características importantes para as pesquisas com comunidades de jogos 

massivos online, do gênero MMORPG. O objeto de pesquisa da autora são os jogadores 

que performam o Erotic Role Playing3 (ERP), ou seja, interações entre participantes através 

de chats ou do próprio agenciamento dos avatares nos ambientes virtuais com propostas 

eróticas. Essas práticas fogem da norma de jogo, além de tocarem em temas delicados para 

qualquer pesquisa, que são a sexualidade, o erotismo e a intimidade dos sujeitos. 

Esse desafio não atende àquilo que a autora considera como 'unconfortable binary 

system'4 dos protocolos de pesquisa. (Brown, 2015: 80) O distanciamento entre 

pesquisadores e seu campo de pesquisa, em prol da objetividade e imparcialidade, são 

modelos ideais que desconsideram a subjetividade dos pesquisadores. Para a autora, não há 

como não ser afetado pelo campo, pois a emoção é processo da reflexividade da pesquisa 

como um todo. Particularmente, as pesquisas de jogos demandam delimitar "when the 

researcher is, and is not, an embedded member of the community being researched."5 

(Brown, 2015: 80) 

A partir da experiência de pesquisa da autora e da revisão de outras pesquisas que 

também utilizaram princípios etnográficos para pesquisas que envolvem temas sensíveis, 

somos apresentados a três possibilidades de contornar e negociar os limites no contato com 

o campo e seus participantes. Entre as possibilidades temos: administração de limites, auto 

etnografia e o estudo de caso. A primeira é caracterizada como "an active policing of 

communication and behaviour which is intentionally done to manage emotions.6" (Brown, 

2015: 83) A auto etnografia entra em conflito com grande parte dos procedimentos 

metodológicos, pois busca aproximar-se e documentar "the feelings, thoughts, and 

experiences generated by research and embodied by the researcher.7" (Brown, 2015: 85) Já 

o estudo de caso é considerado pela autora como intermediário das perspectivas 

                                                
3 Termo sem tradução ou adaptação para o português. 
4 Sistema binário desconfortável [Trad. livre] 
5 "quando o pesquisador é, ou não é, um membro incorporado da comunidade/grupo sendo estudado" [Trad. livre] 
6 "um ativo policiamento da comunicação e comportamento que é intencionalmente realizado a fim de 
gerenciar/administrar emoções." [Trad.livre] 
7 "os sentimentos, pensamentos e experiência gerados pela pesquisa e incorporado pelo pesquisador." [Trad.livre] 
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apresentadas anteriormente, pois se vale tanto de várias técnicas para entender tanto os 

indivíduos, quanto a relação entre esses e o pesquisador.  

 
Entrevista: assimetrias e protocolos estruturais 
 
 

Antes de ser utilizada como técnica para pesquisa social qualitativa, a entrevista 

estava presente nos veículos de comunicação, tais como os jornais, as revistas, distribuídos 

em suportes materiais ou audiovisuais. Elas foram posteriormente adotadas pelas disciplinas 

de psicologia e sociologia nos Estados Unidos como forma de aproximação dos discursos 

marginais, minoritários, próprios das micro esferas sociais. (Sierra, 1998: 279 e 297) 

Apesar de ser uma forma interessante de aproximar-se dos sujeitos, o interesse pelo 

desenvolvimento teórico e técnico dessa abordagem, não foi tão expressivo. (ibdem, 1998: 

281) 

As entrevistas apresentam as dificuldades próprias da comunicação, sejam essas 

verbalizadas ou não. Quando transportadas para uma técnica de pesquisa, tais impasses 

permanecem, e outros fatores são adicionado à essa situação. A necessidade de padrões de 

conduta e construção de uma pesquisa que pretende ser natural, dentro da intencionalidade, 

que aproxime indivíduos em prol de um projeto de pesquisa, é um exemplo dessa 

complexificação. 

A maleabilidade dos usos da entrevista também encontra espaço na etnografia, 

tradicional e/ou virtual. Elas oferecem suporte para os pesquisadores recolherem mais 

informações sobre os membros dos campos de interesse, podendo ser utilizados ao longo do 

processo de pesquisa em diferentes momentos. Entre os ideais dessa abordagem estão o 

contato contínuo entre entrevistador-entrevistado, a fim de esclarecer pontos que ficaram 

confusos e dar tempo para aprofundar questões, quando a pesquisa demanda maior 

complexidade reflexiva dos participantes. 

As relações entre os indivíduos envolvidos na entrevista são marcadas por 

assimetrias de poder, porque uma das partes geralmente possui mais informações, tempo 

para construir suas questões, enquanto a outra, precisa ter confiança na confidencialidade 

daquilo que for informado, e chegar o mais próximo das expectativas de seu interlocutor.  

Entre os desafios principais dessa técnica está o exercício de escuta e observação, 

mais do que realizar grande quantidades de perguntas. Cabe ao pesquisador/entrevistador 

administrar suas inquietações e expectativas com as respostas oferecidas, a fim de diminuir 

as barreiras e estabelecer sentimentos de empatia e reciprocidade. 
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Cáceres (1997) não possui a intenção de delimitar, mas, sim, de fazer indicação 

sobre a operacionalização das entrevistas nas pesquisas etnográficas. A escolha dessa 

técnica é "un instrumento estratégico para una práctica enriquecida de la etnografía.8" 

(ibdem, 1997: 205) Os elementos que compõem uma entrevista, segundo o autor, são estes: 

possuir um objetivo geral, a finalidade do trabalho; a delimitação do perfil dos 

interlocutores, ou seja, aqueles que estão aptos para pesquisa; as informações básicas que a 

entrevista pretende obter; o local, a duração da entrevista; assim como a construção de um 

roteiro de entrevistas, mesmo que esse não seja seguido ao pé da letra. (ibdem, 1997: 191 e 

192) 

Rosa e Arnoldi (2008) discorrem sobre uma extensa variedade de tópicos sobre os 

tipos mais conhecidos de entrevistas qualitativas. Quanto à estruturação temos ao menos 

três tipos: estruturada, semi-estruturada e livre. Assim como no caso da netnografia, as 

entrevistas possuem uma variedade de nomenclaturas possíveis, a depender do lugar 

epistemológico de cada autor e área de estudo. As entrevistas de tipo estruturado são 

fechadas, objetivas, possuem uma ordem sequencial de questões com crescente grau de 

complexidade, para obtenção de respostas/ informações objetivas, sendo, portanto, 

quantitativamente mensurável. A entrevista semi-estruturada é intermediária em sua 

formulação, pois compreende a delimitação de questões a serem respondidas, ao mesmo 

tempo em que permite maior desenvolvimento de respostas. Já a entrevista livre possui 

como objetivo a verbalização de tópicos temáticos de interesse, a fim de dar maior sensação 

de controle para os entrevistados. 

Esses modelos devem ser pensados com os objetos de pesquisa, a particularidade de 

cada campo, a habilidade do pesquisador na confecção, condução e análise dos dados que 

surgem com essa técnica. Porém, é recomendável a etapa de teste, ou seja, a realização de 

uma entrevista piloto, que não será contabilizada como dado, pois seu objetivo é adequar a 

entrevista para os sujeitos selecionados para a pesquisa. (Weiss, 1999: 52 apud Rosa e 

Arnoldi, 2008: 57) 

As entrevistas aplicadas na área de estudo de jogos não destoam da prática de 

pesquisa de outras disciplinas. Talvez, a única forma de entrevista não contemplada é a em 

profundidade, ainda que o título e alguns trechos do capítulo desenvolvido por Cote e Raz 

(2015), incluam essa abordagem. O uso das entrevistas fechadas/estruturadas, também 

conhecidas como survey, são importantes nos contatos iniciais com o campo, porque os 

                                                
8 "um instrumento estratégico para uma prática mais rica da etnografia." [Trad.livre] 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXIX	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  São	  Paulo	  -‐	  SP	  –	  05	  a	  09/09/2016 

 
 

 8 

pesquisadores dessa área geralmente possuem um contato bem próximo com seus interesses 

de pesquisa, sendo então, fácil a dispersão e o embaralhamento entre pesquisador e 

entusiasta/consumidor/jogador. A entrevista semi-estruturada aparentemente é aquela que 

oferece mais vantagens para o desenvolvimento de pesquisas com diferentes enfoques. 

Quanto às particularidades da apropriação da técnica de entrevista para as pesquisas 

na área de estudos de jogos temos: a flexibilidade no espaço para entrevistas, aceitando as 

entrevistas mediadas por computadores, como modo de aproximação de jogadores distantes 

espacialmente e às vezes que não desejam negociar as formas de contato; conversas 

desenvolvidas nos chats dos servidores dos jogos estudados; dificuldades e habilidades 

técnico/tecnológicas, que podem interromper e/ou facilitar o fluxo de comunicação. 

Para a seleção e recrutamento de participantes das entrevistas é preciso negociar 

constantemente sua entrada e permanência em campo. Há, ao menos, três frentes de contato 

com os participantes da pesquisa: contato físico, intermediado e virtual. A primeira forma 

de contato ocorre com a participação de eventos de interesse do público alvo da pesquisa, 

que podem ser de natureza cultural ou profissional. O intermediado pode ser tanto físico, 

quanto virtual, mas nele há a participação dos gatekeepers9, que são indivíduos mais 

destacados naquele grupo, podendo variar de moderadores a pessoas que possuem grande 

quantidade de contatos e articulação com diferentes sub-grupos. E o virtual pode ser feito, 

por exemplo, dentro dos ambientes de pesquisa, através do perfil pessoal em sites de redes 

sociais, com a divulgação em sites que se relacionam de alguma forma com os interesses 

dos entrevistados. 

Considero como particularmente sensíveis os contatos através de intermediários e os 

feitos em ambientes virtuais. Em ambos, o nível de negociação é muito maior, porque os 

pesquisadores dependem da avaliação de um grupo grande de pessoas que podem dificultar 

ou até mesmo esvaziar a possibilidade de contato com os entrevistados. Há uma variedade 

de aspectos que podem ser avaliados, como o gênero, a idade, as habilidades de jogo, o 

conhecimento sobre aquela cultura e que não são de conhecimento prévio do pesquisador. 

 
Considerações finais 
 
 

No momento, os campos que possuem interesse em aprofundar o conhecimento 

sobre as tecnologias recentes - Internet e Jogos Eletrônicos - têm na interdisciplinaridade 

                                                
9 Guardiões do conhecimento e das interações de determinado grupo. São estruturas relacionais possíveis 
dentro de comunidades, a fim de fortalecer os vínculos e trocas internos. 
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sua potência e fragilidade. Winocur (2013) provoca a distinção entre etnografia e 

netnografia, uma vez que os sujeitos usam tecnologias e a Internet com maior frequência. 

As novas formas de alteridade que a autora se refere vão de encontro com a postura 

reflexiva defendida por Hine (Braga, 2012) para aproximar-se daqueles que desafiam nossa 

compreensão conceitual, teórica e metodológica. 

Uma das questões mais sensíveis para essas duas áreas de pesquisa está a dimensão 

ética dos procedimentos, da coleta de dados, do contato e no desconforto de seus 

questionamentos para os entrevistados. Como aponta Cáceres (1997) é difícil visualizar as 

implicações na vida dos sujeitos após a interferência da pesquisa, ainda que muitos 

processos sejam repensados, pré-testados e balanceados. Brown (2015: 82, 84 e 89) aponta 

que os pesquisadores também precisam reconhecer e respeitar seus os limites pessoais, que 

podem despontar ao longo da pesquisa, sem que houvesse previsão. Ela oferece com 

exemplo sua experiência pessoal ao receber informações de uma das suas informantes. 

Apesar do consentimento da participante, em disponibilizar material textual de como o 

fenômeno estudado, de fato se desenvolvia entre os praticantes, a autora sentiu que havia 

chegada em um limite pessoal, que a fez recusar a análise desse material, e comunicar à sua 

informante o que aconteceu. 

Cote e Raz (2015) também chamam atenção para a natureza e diversidade de 

materiais sensíveis, ou seja, aqueles que podem levar a identificação dos informantes, 

rompendo assim a premissa de sigilo e anonimato de informação, na prática de pesquisa. 

No campo dos jogos eletrônicos, com a imagem de um avatar, o nome de identificação do 

participante já contam como indícios suficientes para pôr à prova toda pesquisa. Desse 

modo, os pesquisadores da área precisam estar em alerta constante entre os limites de seus 

papéis sociais como insider e/ou outsider dos seus interesses de pesquisa, além de moderar 

sua inserção em campo como lurker, ou seja, aqueles que recolhem informações diversas 

sem consentimento e sem realizar trocas significativas com os espaços transitados. 
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