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A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO NOS VIDEOGAMES: 1
UMA REFLEXÃO CRÍTICA 

Marcos Maia2

RESUMO

O mundo dos videogames é historicamente dominado por homens, tanto o mercado 
de produção quanto de consumo. A continuidade dessa cultura de dominação dos homens 
desse e de outros produtos culturais vêm se chocando com a crescente participação das 
mulheres tanto como consumidoras desses produtos, quanto como produtoras. Para 
investigar os tipos de representações que se faz das mulheres nos jogos de videogame, 
selecionamos imagens distribuídas em divulgação e nos sites oficiais dos jogos escolhidos. 
Como referencial teórico, buscamos a semiótica social, partindo dos conceitos de Hodge e 
Kress (1988), utilizando categorias de análise da Gramática do Design Visual com Kress e 
Van Leeuwen (2006). De “donzelas em perigo” num primeiro momento, passando pela 
hiperssexualização na representação da “femme fatal” até a aproximação de uma 
abordagem contemporânea um pouco mais verossímil de “garotas (in)comuns”, podemos 
perceber que há uma progressão na forma de retratar a mulher nos jogos, que parece evoluir 
junto com a sofisticação do design visual e das narrativas dos jogos. Não se trata da 
sobreposição de uma forma de representação sobre outra, mas a medida que novas 
abordagens vão surgindo, oferecem novas alternativas de retratar a personagem feminina 
nos jogos que ainda estão longe de uma representação ideal.

PALAVRAS-CHAVE: Representação social. Feminino. Videogames. Gramática do 
design visual.  Semiótica social.

THE REPRESENTATION OF THE FEMININE IN THE VIDEOGAMES:
A CRITICAL REFLEXION

ABSTRACT

The world of video games has historically been dominated by men, both in the production 
market and in consumption. A continuity of the culture of domination of men and other 
cultural products has been clashed with a growing participation of women as both 
consumers and products. To investigate the types of video game sales reports, we select 
images that are distributed on the official sites of the chosen games. As a theoretical 
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reference, we seek a social semiotics, starting with the concepts of Hodge and Kress 
(1988), use categories of analysis of the Visual Design Grammar with Kress and Van 
Leeuwen (2006). From "damsels in distress" in the first place, through hypersexualization 
in the depiction of the "femme fatal" to an approximation of a somewhat more plausible 
contemporary approach to "(un)usual girls", we can see that there is a progression in the 
portrayal the woman in the games, which seems to evolve along with a sophistication of 
visual design and game narratives. There are no overlapping offerings of one form of 
representation over others, but it is an ideal measure for the ideal conception.

KEY WORDS: Social representation. Female. Video games. Grammar of visual design. 
Social semiotics.

INTRODUÇÃO

O mundo dos videogames é historicamente dominado por homens, tanto o mercado 

de produção quanto de consumo, visto que é o público para qual foi totalmente endereçado 

e que teve contato com as tecnologias que possibilitaram o surgimento e crescimento desse 

mercado tal como tantos outros mercados, seguindo a lógica social que restringia o acesso 

feminino. A continuidade dessa cultura de dominação dos homens desse e de outros 

produtos culturais vêm se chocando com a crescente participação das mulheres tanto como 

consumidoras desses produtos, quanto produtoras.

Com a presença feminina cada vez mais relevante nas duas pontas dessas produções 

culturais, a crítica e o debate sobre a representação das personagens femininas nos jogos 

intensifica-se suscitando maior engajamento e uma análise crítica sobre como vem sendo 

trabalhada essas representações por esse mercado.

Tal como o cinema, televisão, quadrinhos e demais suportes de difusão de 

mensagens e ideias, os jogos de videogame refletem e impactam a forma como as pessoas 

se veem representadas e veem demais grupos sociais representados em suas narrativas. 

Portanto, é preciso refletir sobre os elementos que compõem essas representações sociais.

Há pouco tempo, os jogos no geral, deixaram de ser mero entretenimento para 

ganhar espaço junto às estratégias e ferramentas didáticas voltadas para a educação, 

revelando o potencial do lúdico em mobilizar e difundir conhecimento, embora os jogos 

didáticos ainda não tenham alcançado seu potencial, e os estudos continuem explorando as 
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possibilidades do lúdico. Atualmente, mais que refletir o potencial de uso para difundir 

conhecimento, é preciso refletir os impactos que a cultura dos jogos pode causar na 

sociedade, levando em conta as representações sociais no interior das suas narrativas.

Para desenvolver este estudo, utilizamos como recorte para elaborar uma 

materialidade discursiva, as imagens das personagens femininas de maior relevância no 

mundo dos games, conforme pesquisa exploratória, utilizando como critério de seleção 

dessas personagens, sua participação como protagonista ou coadjuvante indispensável ao 

enredo do jogo. Usaremos as imagens oficiais das personagens fornecidas pelos 

desenvolvedores do jogo, usando como fonte principal, os sites oficiais criados para 

divulgação das informações dos jogos, focando, portanto, na instância de produção das 

mensagens. 

Para os objetivos propostos buscamos a semiótica social como referencial teórico, 

utilizando abordagem multimodal, com algumas categorias de Análise da Gramática do 

Design Visual proposta por Kress e Van Leeuwen (2006), que possibilita uma análise 

estruturada da utilização dos elementos visuais para produzir significados nas sociedades 

contemporâneas ocidentais.

Optamos por abordar as franquias amplamente reconhecidas, com ênfase nas 

representações atuais das personagens escolhidas - última edição do jogo de cada franquia – 

mencionando as alterações históricas da personagem para contextualização, quando 

necessário. Dentre as personagens a serem utilizadas para análise reflexiva, cuja descrição e 

o design do personagem serão contemplados, estão: Princesa Peach da franquia “Mário”, 

Ellie de “the last of us”, Zelda de “Zelda” Max Caulfield de “Life is strange”, Chun-Li de 

“Street Fighter”, buscando oferecer uma variedade nos gêneros e dos jogos.

Dentre algumas hipóteses iniciais, pretendemos verificar a diferença da posição 

social da personagem feminina em relação ao personagem masculino, conforme a diferença 

de como são representados nos jogos, principalmente quando estão no mesmo título, 

percebendo diferenças marcantes, incluindo a assimetria de importância na trama e na 

divulgação e a hiperssexualização. As mudanças de representação dentre as personagens 

das análises demonstram ligeiras mudanças de paradigma conforme a progressão da época 

em que foram criadas.
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Esta análise faz parte de uma pesquisa mais abrangente que busca compreender a 

produção de representações sociais da mulher em diferentes mídias, como base para a 

elaboração da dissertação de mestrado do autor, sobre construção discursiva do feminismo.



X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     
7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II).

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOGOS À LUZ DA SEMIÓTICA SOCIAL

Estudar os jogos justifica-se na medida que os produtos culturais constituem os 

imaginários sociais e os jogos tal como outros produtos culturais (como o cinema, 

televisão, quadrinhos) impactam a forma como as pessoas se veem representadas. Os jogos 

digitais utilizam-se de diversas modalidades e, portanto, seria interessante analisar os 

personagens e suas representações sociais a partir de uma metodologia que permita 

associação de significação, representação e identidade social.

A semiótica social tem foco no processo de significação, situando-o como parte da 

construção social. A semiótica é “o estudo da semiose, dos processos e efeitos da produção, 

reprodução e circulação de significados em todas as formas, usados por todos os tipos de 

agentes da comunicação” conforme Hodge e Kress (1988, p.261).

O significado deriva da função representativa ou mimética que a mensagem 

desempenha e do processo social no qual ele ocorre. No plano mimético, a mensagem 

funciona como representação.

Na representação, ocorre um complexo processo de produção, na medida que esse 

último pode ser considerado como resultado da história cultural, social e psicológica de 

quem produz o signo. A representação é um processo no qual: 

[…] o produtor de um signo, seja adulto ou criança, tenta fazer a 

representação de algum objeto ou entidade seja ele físico ou semiótico, e no qual 

o seu interesse naquele objeto no ponto de fazer a representação é complexo e 

acontece conectado com a história cultural, social e psicológica do produtor do 

signo é produzido (KRESS; VAN LEUWEN, 1996, p.06)

Ao fazer escolher uma representação, o ator social o faz com referência ao que, no 

seu entendimento, pode ser considerado o modo mais apto e plausível naquele contexto e 

naquela cultura.  O processo de representação não é um objeto em si, mas um aspecto do 

que é representado.
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Os significados interativos são expressos pelo tipo de interação estabelecida entre os 

participantes representados (as mulheres), os produtores de imagens (produtoras dos jogos) 

e os espectadores (possíveis jogadores, amigos, familiares etc.).

Vários modos semióticos como linguagem, imagem, música, gestos, arquitetura, 

dentre outros, são realizados a partir de várias modalidades sensoriais: visual, auditiva, tátil, 

olfativa, gustativa e cinética (KRESS, 2010). Para o autor, modos são recursos semióticos 

socialmente enquadrados e culturalmente dados para produzir significado. 

Em vista da pouca textualidade verbal encontrada sobre personagens femininas nos 

sites oficias que foram consultados, escolhemos as imagens de divulgação, estabelecendo a 

modalidade visual como base para as análises.

A comunicação visual “não só representa o mundo, mas também estabelece uma 

interação social, com ou sem o acompanhamento do texto escrito, constituindo-se, assim, 

em um tipo de texto reconhecível e dotado de uma unidade de sentido significativa” 

(KRESS E VAN LEEWEN, 1996). 

As categorias de análise da Gramática do Design Visual (KRESS E VAN 

LEEWEN, 2006) que usamos como referência incluem: 

METAFUNÇÃO IDEACIONAL, que avalia relação entre os objetos retratados em 

um sistema representacional e as suas conexões com o mundo, verificando as 

representações narrativas (através da observação da ação dentro da própria imagem) e 

conceituais (através da hierarquização e relativização entre os elementos próximos); 

FUNÇÃO INTERPESSOAL que verifica a relação entre o produtor de um signo, o 

seu receptor e o objeto representado, por meio da observação do olhar dos objetos ou 

elementos sendo as mulheres como participantes representados (PR) enquanto personagens 

femininas e o interlocutor ou possível jogador como participantes interactantes (PI); 

E por último a METAFUNÇÃO TEXTUAL que diz respeito aos modos semióticos, 

verificando Saliência (contraste, uso de cores, tamanho), moldura e o valor da informação 

(posição dentro da imagem) variando do ideal ao real (cima para baixo) e do dado ao novo 

(esquerda para direita).
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UMA PROGRESSÃO DE REPRESENTAÇÕES

Observando o histórico dos jogos videogames, chegamos a três formas recorrentes 

de representação das personagens femininas que nos ajuda a entender a progressão dessas 

representações: a “donzela em perigo”, a “femme fatale” e a “garota (in)comum”.

A escolha dos personagens analisados decorre da importância dessas personagens 

na história dos videogames. O objetivo aqui é criar um panorama da transformação dessas 

representações nos jogos narrativos, dos mais antigos aos mais recentes, com cinco jogos 

que ilustram essas diferentes representações femininas, de forma a indicar como se dá 

visualmente essas formas de representações que criam imaginários sobre as mulheres.

A donzela em perigo: a primeira abordagem do gênero feminino nos games

Quando os primeiros videogames começaram a ser produzidos, os jogos eram, no 

geral, um emaranhado de formas geométricas e placar com pontuação. Até haviam 

personagens e narrativas temáticas, mas que exigiam muita imaginação do jogador, pois as 

tecnologias gráficas eram muito limitadas (Fig.01).

Figura 1 – Jogos antigos, console Atary

  
Fonte:  http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/melhores-jogos-de-atari-2600-breakout-pac-

man-enduro-e-mais.html

Paralelo ao desenvolvimento tecnológico por trás dos jogos, foram-se melhorando 

os gráficos e também as narrativas. A partir do momento em que foi possível criar um 

design mais elaborado para os personagens, foi possível desenvolve-las com características 

psicológicas que as diferenciavam, motivações e uma história como pano de fundo que 

justificava a dinâmica do jogo.
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Surge o primeiro personagem que ganharia grande notoriedade: “Mario”. Seu jogo 

inovava por trazer uma motivação que não era a simples somatória de pontos, mas atingir 

um objetivo, ultrapassando um obstáculo: O objetivo era salvar a princesa raptada, 

“Princesa Peach”, a primeira donzela em perigo dos videogames, superando os desafios da 

jornada que incluíam o ambiente e os antagonistas.

Figura 2 – Princesa Peach, jogos da Franquia “Mário”, console Nintendo 

Fonte: http://pt.mario.wikia.com/wiki/Princesa_Peach

O lançamento de Mario aconteceu em 1985. No ano seguinte, seguindo a lógica de 

“herói salva princesa”, é lançado o jogo Zelda. Neste caso, o título do jogo é o nome da 

princesa e não do herói protagonista, Link, fato que pode se justificar com uma trama um 

pouco mais elaborada.

A história de Zelda se passa no mundo fictício de Hyrule, onde existe a relíquia 

“triforce”, composta por três partes que representam as virtudes: coragem, sabedoria e 

poder, que juntas podem alterar o mundo. O antagonista da trama, Ganondorf 

(simbolicamente representa o poder) busca se apossar da relíquia, raptando a princesa Zelda 

(representa a sabedoria) e assim culmina com a jornada do herói protagonizada por Link 

(representa a coragem) em busca de salvar a princesa. A construção simbólica de uma 

complementaridade entre as três personagens mais importantes proporciona uma 

importância maior para a princesa, complexificando um pouco mais além da simples 

“princesa que precisa ser salva”, embora ela continue tendo esse papel. Variavelmente essas 

“donzelas em perigo” se tornam personagens jogáveis e protagonistas em algumas edições 

especiais desses jogos, ganhando mais camadas de significação e detalhamento.

Capturamos as imagens da página oficial do jogo Zelda no site da Nintendo (Fig. 3, 

4, 5 e 6), e não encontramos nenhuma menção direta à personagem-título. Na imagem da 
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capa (Fig.3), primeira imagem em destaque, figura somente o herói protagonista. Há várias 

aparições do herói em miniaturas e outros formatos.
Figura 3 – Primeira página do site oficial do jogo Zelda

 
Fonte: http://www.zelda.com/

Dentre quatro versões da capa, a segunda revela a única imagem que encontramos a 

princesa Zelda retratada como uma guerreira (Fig. 4).

Figura 4 – Segunda imagem da capa 

Fonte: http://www.zelda.com/

A segunda imagem de capa (Fig.4) retrata a princesa em forma de guerreira, pois na 

versão do jogo mencionado nesta imagem, ela é uma das personagens jogáveis. Tem pouco 

destaque apesar de estar lodo a lado do protagonista, que está em primeiro plano à frente da 

princesa, e em tamanho aumentado em relação à princesa. O destaque ao herói 

protagonista, Link, também é enaltecido por um vetor criado pela espada que faz parte da 

logotipo com o título Hyrule Warriors Legends à esquerda.

As cores também demonstram a diferença do tratamento. Enquanto as cores do 

personagem Link ganham destaque no contraste com o fundo, as cores da princesa quase se 
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misturam com as cores do plano de fundo, causando apagamento, já que elas são claras e de 

baixa saturação. A saturação das cores de Link também é alta, tal como ocorre com as 

demais personagens.

Conforme Kress e Van Leeuwen (2001) a cor funciona como um dispositivo formal 

capaz de representar ideias, atitudes, ressaltar informações, estabelecer coerência e coesão 

nos textos. Podemos perceber nesta imagem, a única personagem cuja cor se confunde com 

o plano de fundo é a personagem-título. Os demais personagens têm cores saturadas e de 

alto contraste que mantém coerência em relação à tipografia do título à esquerda da 

imagem, inclusive, essas personagens possuem cores encontradas nos elementos da logo, 

elementos que corroboram com o apagamento da princesa Zelda.

O herói Link e a princesa Zelda estão voltados para direções opostas causando 

sensação de distanciamento. Nesta imagem (Fig.5) podemos perceber uma diferença entre a 

direção do olhar do protagonista que volta-se para o interlocutor, criando relação de 

proximidade num olhar de demanda, enquanto a personagem feminina está voltada à direita 

do quadro, para alguma informação não presente nesta imagem, ou seja, olhar subjetivo 

numa perspectiva de oferta. Mesmo outros personagens masculinos na mesma imagem cujo 

corpo está voltado para fora dá página nas variadas direções criando vetores em diferentes 

direções, a partir do protagonista, o que reforça a saliência do protagonista já que os vetores 

partem dele, estão com o olhar voltado para o interlocutor, mantendo a aproximação com o 

participante interactante (PI). As personagens femininas não estão no mesmo nível de 

aproximação social com o interlocutor. 

Encontramos mais duas imagens da princesa Zelda que nos dão mais elementos para 

análise das representações da personagem (Fig. 5 e 6).
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Figura 5 – Ilustração da Princesa Zelda

Fonte: http://www.zelda.com/

A primeira imagem (Fig.5) temos Zelda à direita e a logotipo do jogo em destaque à 

esquerda. Conforme postula a gramática visual, à esquerda temos o que é dado, a 

informação conhecida, e à direita, o novo, a informação desconhecida. Podemos considerar 

que a imagem nos traz o novo visual da princesa para o jogo que está sendo divulgado “The 

Legendo f Zelda – Breath of the Wild”. A personagem está com roupas que dão mais 

movimentação e transmitem ideia de conforto, apesar de parecer usar um espartilho – 

símbolo de opressão às mulheres por décadas, que foi declinando conforme conquistas de 

grupos feministas. O cabelo da princesa é preso em cima e solto embaixo, podendo sugerir 

resolução, mas também leveza. Nesta ilustração, a cor do plano de fundo é o mesmo do 

cabelo da protagonista. Como forma de aumentar seu destaque, está envolta de um 

grafismo escuro que contrasta com sua figura e a cor do seu cabelo, e a coloca em primeiro 

plano. A princesa segura um artefato com a mão esquerda que se assemelha a um livro ou 

tábua com inscrições permitindo associação com conhecimento ou sabedoria, virtude que 

lhe é atribuída na mitologia da série. Seus olhos estão na altura do interlocutor, no entanto, 

seu olhar volta-se, mais uma vez para fora da página, criando relação de afastamento com o 

interlocutor, num efeito de objetividade, olhar de oferta que não exige interatividade, ao 

contrário do que ocorre em relação ao protagonista Link (Fig. 4 e 6). A direção do olhar 

cria ainda um vetor que leva o interlocutor ao cabo da espada que está entrelaçada com a 

letra “Z” do título do jogo, cuja posição direciona o olhar ao título completo.

Figura 6 – Ilustração Zelda e Link
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Fonte: http://www.zelda.com/

Na segunda imagem conceitual da princesa (Fig.6), vemos a princesa com os olhos 

fechados e as mãos juntas, em pose de oração, como se fizesse uma prece para o herói 

protagonista que está logo abaixo dela. O gesto das mãos unidas também tem conotação de 

entrega e pedido de piedade conforme a historicidade do gesto, revelando uma 

intertextualidade constituinte da interdiscursividade (Fairclough, 2003).

 Aqui, a personagem está em segundo plano, como em todas as imagens de 

divulgação em que está acompanhada. O mesmo recurso gráfico utilizado para destacar a 

personagem na Figura 6, aqui presta-se a destacar o protagonista, submetendo-a ao fundo, 

logo atrás do grafismo. Enquanto o herói possui uma postura agressiva, de ataque – 

portando uma espada, inclusive - a princesa está resoluta como se fosse uma sacerdotisa. As 

folhas ao redor de seu rosto criam a sensação de movimento do vento de forma leve junto 

com o movimento dos cabelos, mas também trazem uma áurea de sagrado como se agisse 

uma força maior em relação à sua prece ou fosse sua própria força espiritual abençoando o 

herói (que irá salvá-la). Essa sensação de movimentação que começa suave em torno da 

princesa, continua, de forma brusca, com o grafismo que circunda o herói, criando uma 

relação de continuidade que cria um vetor da princesa Zelda para o herói Link, valorizando-

o. Como na maioria das imagens, também observamos aqui o distanciamento social da 

princesa com o interlocutor. Já o herói está com olhar voltado para o interlocutor, mantendo 

a relação de envolvimento com o interactante (PI), enquanto a princesa sempre está em 

posição oblíqua, não envolvida. Nesta imagem, única em que a posição de Zelda é 

simétrica, os olhos fechados mantêm o afastamento e a formalidade. 
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A posição superior da princesa Zelda na imagem, e sua proporção aumentada e em 

segundo plano em relação ao protagonista, reafirma as conotações de sagrado, sacerdotisa e 

de prece. Em muitos jogos deste tipo, não raro, as personagens femininas possuem esses 

ares de sacerdotisa e podem possuir poderes relacionados à cura, geralmente curando o 

herói protagonista.

Enquanto a princesa Peach é um arquétipo para donzela, Zelda está mais para 

sacerdotisa. Uma curiosidade é que em ambos os casos, as princesas são loiras, remetendo 

ao padrão de beleza das monarquias europeias. Nos dois jogos a personagem feminina 

ainda está ali para que o homem ganhe destaque, sobressaia, ganhe experiência, força, 

tenha um par romântico, ainda que apenas idealizado e não consumido, a tensão romântica 

mantém-se. Neste agrupamento proposto “donzela em perigo” a personagem feminina é 

quase um adereço, por mais elaborada que seja a trama e relativamente sua participação, 

serve de plano de fundo para o herói protagonista.

A femme fatale:  a exploração dos atributos físicos em personagens femininas

O primeiro jogo de luta de grande repercussão no mundo ocidental foi Street 

Fighter, lançado em 1987, mas foi sua segunda edição, em 1991, que alcançou grande 

sucesso e criou as bases para os jogos de luta posteriores.

Na segunda edição do jogo, surge a primeira e única personagem feminina em jogo 

até então, Chun-Li. A personagem não é necessariamente uma femme fatale – durante o 

jogo, suas técnicas e falas não remetem ao estereótipo de mulher sedutora perigosa. 

Entretanto, seus golpes são todos baseados em movimentos de chute, com aberturas de 

pernas e giros, sendo que suas pernas são seu ponto forte e o mais atributo físico de maior 

destaque – considerando que os atributos físicos são fundamentais em jogos de luta.

Ao explorar o site oficial da franquia, temos em destaque uma animação 

promocional (Fig.7) da última edição lançada do jogo: “Street Fighter V”.

Figura 7 – Animação de abertura na página inicial do jogo Street Fighter (destaque em Chun-Li)
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Fonte: https://streetfighter.com/?lang=pt-br

A animação (Fig.7) começa com o protagonista, Riu, principal personagem da 

franquia e que geralmente estampa as imagens de divulgação, que está meditando quando 

chega seu antagonista, Akuma (que possui cabelos vermelhos), com quem entra em embate. 

Na sequência, uma coletânea de clipes de diversos personagens, sendo a primeira delas, 

Chun-Li, seguida por um personagem masculino (árabe) estreante nessa edição, seguido 

por três personagens femininas, outro masculino (musculoso) e, por fim, retoma com 

rápidos trechos de Riu e Chun-Li novamente, quando encerra com o título do jogo.

Fica aparente a importância da personagem Chun-Li, a julgar que, junto com o 

protagonista Riu, são os únicos aparecer mais de uma vez na animação promocional. No 

entanto, ao contrário de todos os personagens da promo, Chun-Li é a única a não ter seu 

rosto em destaque, pois nas duas vezes em que aparece está executando um movimento de 
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luta. A presença feminina é grande nesta “promo”, pois dos seis personagens que aparecem 

rapidamente após o embate do protagonista Riu, quatro são mulheres – mais da metade. 

Mas a mulher mais importante da franquia é retratada de um ângulo baixo.

Assim que aparece, Chun-Li está dando um salto para trás, com um espelho ao 

fundo. O espelho instiga a curiosidade e está ali como um elemento que amplifica as 

conotações sexuais da cena, pois a virilha da personagem está no centro da tela neste 

momento. Em que situação possível, a personagem estaria em frente ao espelho e daria um 

salto para trás repentinamente? A presença em frente ao espelho sugere um momento 

íntimo, estaria se arrumando ou algo semelhante, mas a movimentação pode sugerir alguém 

invadindo seu espaço. Na segunda aparição, mais curta, está dando um salto lateral, que 

mantém a coesão com a primeira aparição, mas não revela nenhum motivo para a 

movimentação além da exposição gratuita do corpo.

A segunda rápida aparição pode ter o intuito de justificar a primeira cena, marcando 

a personagem como uma ágil e habilidosa lutadora, o que faz sentido contrastando com os 

demais que não aparecem de forma tão dinâmica, mas não há como negar o apelo. Essa 

relação com seu estilo mais dinâmico, cheio de saltos, faz sentido com o histórico da 

personagem que tem seus movimentos baseados nas pernas – quando surge na segunda 

edição da franquia, sendo a única mulher do jogo. 

Os movimentos da Chun-Li possuem enquadramento oblíquo, geralmente 

mostrando o corpo em uma distância maior, planos mais abertos, diferente de Riu, em que 

se prioriza o contato visual direto, planos fechados, contato de demanda, num ângulo alto. 

Nesta edição, o número de mulheres é maior e estão mais comportadas nesta 

animação promo, o que poderia indicar um alinhamento mais respeitoso às mulheres, sendo 

que Chun-Li está atrelada a outro momento da franquia, quando a presença feminina se 

justificava utilizando um enquadramento que explorava a sexualidade das personagens 

femininas, não dando o mesmo tratamento que é dado aos personagens masculinos. Essa 

dinâmica criada para personagem em seu surgimento, e que a acompanha até as versões 

atuais foca nas pernas, giros, e saltos que tiravam e ainda tiram o foco do rosto da 

personagem. Foco no rosto e expressões dos personagens homens sempre foram regra – não 

vemos em nenhum momento os personagens masculinos da cintura para baixo – e passando 
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para a parte baixa do corpo. Podemos perceber nos jogos de luta, em que as personagens 

femininas são numerosas, que o olhar e o corpo não estão voltados para o jogador, ao 

contrário dos personagens masculinos. 

Kress e van Leeuwen (2006) postulam que imagens em que os participantes 

representados – personagens dos jogos, nesse caso – voltam o olhar diretamente para o 

observador, e imagens onde não acontece esse contato possuem uma diferença 

fundamental: Quando os participantes representados olham diretamente para o observador 

(jogador, interlocutor) cria-se uma conexão entre ambos que, além do contato visual 

constituído, demonstra um “ato de imagem”, o olhar ou gesto do participante representado 

demanda uma interação do observador,  demanda que o observador constitua um tipo de 

relação imaginária com essa representação.

Nesta animação, além de Chun-Li, outras três personagens femininas são retratadas. 

As demais personagens estão em ângulo alto, plano próximo denotando intimidade, o olhar 

dessas personagens se dirigem ao observador-jogador. Como as três são retratadas de forma 

respeitosa poderíamos pensar ser a Chun-Li uma exceção, mas não é o que se percebe 

quando analisamos a página dedicada aos personagens (Fig. 8).

Figura 8 – Página “Personagens” do site oficial do jogo Street Fighter
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Fonte: https://streetfighter.com/?lang=pt-br

Nenhum dos personagens masculinos está retratado da cintura para baixo, em 

ângulo baixo, com exceção de “Vega” em que vemos uma pequena parte da área útil 

destinada à ilustração ocupada por suas pernas. Os demais personagens masculinos estão 

retratados da cintura para cima, em ângulo na altura dos olhos do observador, em outros 

casos, estão em ângulo mais alto, mas enquadrados sempre em plano médio, da cintura para 

cima, pelo menos. Já as personagens femininas, estão em sua maioria retratadas em poses 

sensuais ou o enquadramento é sugestivamente sensualizado. As exceções são: “Karin”, 

uma personagem rica com estilo vitoriano europeu, e “Kolin”, uma mulher russa com 

vestimenta adequada ao tema da personagem: mulher russa que cria gelo. Há ainda a 

“Laura” que não está em pose provocante ou retratada de forma sensualizada, mas apesar 

de vestir calças, usa uma blusinha mínima, com parte dos seios aparecendo e toda a barriga 
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e umbigo à mostra. Muitas fazem poses provocantes, incoerente com o contexto de 

lutadoras, como “Juri”, cujos seios estão no centro da ilustração ou “Menat” que está com 

uma perna flexionada realçando o contorno das nádegas. Já as demais estão em poses de 

luta ou agressiva, mas com um enquadramento sugestivo, como “Ibuki”, que está sendo 

retratada de baixo para cima, criando tensão especulativa, já que usa uma saia – nenhum 

personagem masculino está retratado de baixo para cima, enquadramento chamado de 

contra-plongée. A personagem “R. Mika” está com rosto tampado, mas de costas e com as 

nádegas expostas, e “Cammy” está sendo retratada também em contra-plongée, com as 

pernas juntas como se escorregasse, estando sua virilha no centro ótico da ilustração. Já 

Chun-Li tal como Menat, está com a perna em primeiro plano flexionada, mas no caso de 

Chun-Li é uma pose mais ofensiva, no entanto, a parte de baixo da roupa está à mostra. 

Esta ilustração é a mesma usada nas divulgações oficiais, como na arte abaixo (Fig.9).

Figura 9 – Arte conceitual da Chun-Li para o jogo Street Fighter V

 
Fonte: https://streetfighter.com/?lang=pt-br

O vestuário de Chun-Li quase não mudou ao longo de sua história, tendo adotado 

uma calça em alguns poucos jogos, também azuis que seguiam o design do restante do seu 

vestuário. Mas as calças foram descartadas e, na maioria dos jogos, ela utiliza o mesmo 

visual acima (Fig.9), com poucas variações. Sempre fica evidente a diferença da coloração 
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das pernas em relação ao rosto e braços levando a crer que ela usa meia-calça – não tão 

adequado para lutas como a narrativa do jogo propõe.

Os vetores criados pelos movimentos e posição dos braços e pernas da personagem, 

deixam as nádegas da personagem exatamente no centro da ação do seu corpo. As duas 

ondas azuis mais próximas à personagem, que remetem ao movimento de suas pernas, 

criam dois círculos cuja intersecção deixa exatamente o encontro das nádegas ao centro. A 

saliência dá-se pelo movimento simulado, colocando em evidencia as pernas da 

personagem, percorrendo o trajeto sugerido. Seu rosto não faz parte da ordem de leitura 

proposta pela imagem, estando desarticulado da composição.

Nesta imagem (Fig.9) podemos inferir que seu estilo de luta e movimentos são 

pretexto para explorar imageticamente sua sensualidade, expondo de forma vulgar o corpo 

feminino, num contexto de luta – o que não ocorre com os personagens masculinos, mas 

podemos perceber nos personagens femininos como vimos acima.

Para Hodge e Kress (1988, p.05) “a mensagem tem direcionalidade – ela tem uma 

origem e uma meta, um contexto social e um objetivo”.

Jogos de luta, em geral, não possuem um desenvolvimento muito profundo dos 

personagens, pois apesar de possuírem modo de jogo que possui uma narrativa, o modo 

padrão é de disputas um contra um, onde os personagens são caracterizados por pequenas 

falas, suas vestimentas, e movimentos. Por isso, a criação de seu design recorre à 

estereótipos que facilitem o entendimento do jogador a respeito da personagem -  o 

personagem bêbado, o campeão, o mestre, o ninja, o feiticeiro, colegial, militar, entre tantos 

outros. Mas para os personagens femininos a utilização da sexualidade de forma aparente é 

muito recorrente. Muitos títulos nos jogos de luta possuem algumas femme fatale, mas 

mesmo as que não se enquadram neste estereótipo podem ser sensualizadas de forma vulgar 

e apelativa, explorando a sexualidade da participante representada - PR.

John Berger (1974, p.66) diz que a mulher é representada de uma maneira bastante 

diferente do homem, pois se privilegia um espectador ‘ideal’, entendido como um sujeito 

masculino heterossexual. Sendo essa representação feminina, portanto, construída para 

agradá-lo.
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Garota (in)comum: uma abordagem mais verossímil

O jogo de ação “Last of Us”, lançado em 2013, traz a dupla de protagonistas 

“Ellie”, uma jovem adolescente e seu pai adotivo, “Joel”, que tentam sobreviver num 

mundo pós-apocalíptico após um fungo ter sofrido mutação e transformar as pessoas em 

monstros canibais.

Na primeira edição do jogo, o protagonista jogável foi Joel, mas na sequência, Ellie 

torna-se a figura principal, tendo sua personalidade mais trabalhada de forma mais 

aprofundada. “Ellie é uma jovem corajosa muito sábia para sua pouca idade” conforme a 

descrição na página oficial do jogo (Fig.10).  A página traz no início um vídeo promocional 

do jogo. 

Figura 10 – Página inicial do site oficial do jogo The Last Of Us

http://www.thelastofus.playstation.com/

Tanto na imagem de fundo que os dois estão olhando para trás (em relação à direção 

do próprio corpo), quando na imagem inicial do vídeo em que estão de costas, Ellie está em 

evidência. Mesmo de costas, está de mochila e tão vestida quanto o personagem masculino, 

tal como em todas as imagens promocionais que seguem esse padrão. Suas roupas e 

representação estão em conformidade com a estética visual do jogo. 

O olhar de ambos os personagens não se volta para o interlocutor, causando efeito 

de objetividade e oferta. Neste caso a personagem Ellie está integrada ao contexto. Nesta 
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primeira imagem da capa do site (Fig. 10) podemos perceber o destaque que o rosto da 

personagem Ellie ganha com o jogo de luzes que valoriza suas expressões, além da 

proximidade conforme o enquadramento.  Mesmo no vídeo, à esquerda da imagem 

principal, no primeiro quadro, Ellie continua em primeiro plano.

Também trazendo uma adolescente, o jogo “Life is strange” tem uma história com 

contexto aparentemente mais leve, mas possivelmente mais sensível e contemporânea que 

Last of Us. Podemos perceber já na página inicial alguns indícios da abordagem do jogo no 

site oficial (Fig.11).

Figura 11 – Página inicial do site do Jogo Life is Strange

https://www.lifeisstrange.com/en-us/games/before-the-storm

Na imagem de capa do site (Fig. 11) podemos ver, à esquerda, o rosto da 

personagem protagonista, “Max Coulfield”. O estilo contém elementos gráficos 

relacionados ao período de estudo de jovens como caderno ou diário, trazem o ar de drama 

adolescente, o que, de fato, trata-se o jogo. É uma representação que cria uma relação de 

significação por proximidade com as questões típicas de um jovem estudante. Ao lado 

direito, o ambiente de um quarto de adolescente típico. Com duas imagens diferentes 

distribuídas na capa da página inicial do site (Fig.11) temos do lado esquerdo o rosto da 

personagem em enquadramento que causa aproximação, plano próximo, causado a mesma 

aproximação social que observamos em Last of Us, mas neste caso o olhar da personagem 

representada (PR) em simetria com o personagem interactante (PI) com contato em função 
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de demanda, com maior apelo à interação. Do lado esquerdo, portanto, está o dado, os 

signos ligados a escola, elementos conhecidos do público-alvo, informação conhecida, 

inclusive com mais botões interativos do site. Já o lado direito traz o novo, um ambiente 

rico em elementos que traz uma série de significantes e significados que poderão ser 

explorados durante o desenrolar do jogo, composição menos genérica e mais voltada ao 

universo específico da personagem. Os dois lados formam duas molduras principais que 

agrupam os dois conjuntos de informações diferentes.

Lançado em 2015, boa parte do jogo passa-se na Blackwell Academy, escola em 

que Max começa a estudar fotografia, ao completar dezoito anos, localizada numa cidade 

fictícia de Arcadia Bay, nos Estados Unidos. Recém-chegada na cidade, percebe a tensão 

pelo desaparecimento de uma garota, “Rachel Amber”, que era namorada de “Chloe”, a 

melhor amiga que Max não via há cinco anos, antes de se mudar. A maior parte da 

interação se dá pelos diálogos. Mas a protagonista pode voltar no tempo com uma 

habilidade sobrenatural inexplicável podendo alterar os rumos de alguns acontecimentos. 

Boa parte da dinâmica de relacionamento ocorre com Chloe, sua melhor amiga e interesse 

romântico.
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Figura 12 – Capa do jogo Life is Strange

 

Fonte: https://games.mercadolivre.com.br/games/life-is-strange-xbox-360

A Figura 12 é a principal imagem de divulgação e encontrada nas capas da 

distribuição física do jogo. Em alguns casos, a figura 11 – a parte da esquerda, em preto e 

branco – também é utilizada como opção de capa. Podemos perceber que em ambas, temos 

elementos que remetem a caderno, rabiscos, colagem. No entanto, na figura 12, há o 

destaque para uma fotografia colorida da protagonista, que remete à sua atividade no jogo – 

Max estuda fotografia. Nas duas figuras percebemos que é mantido o olhar da personagem 

representada (PR) em simetria com o personagem interactante (PI) com contato em função 

de demanda, com maior apelo à interação.

SÍNTESE DAS ANÁLISES

Podemos perceber alteração nos paradigmas de representação das mulheres nos 

jogos, que parece ganhar camadas de complexidade, conforme se evolui a qualidade visual 
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e as narrativas dos jogos. Conforme observado nas imagens dos três casos, as metafunções 

parecem sofrer alterações de um paradigma para o outro.

Na metafunção textual, as características como saliência(contraste, uso de cores, 

tamanho), moldura, valor da informação (posição dentro da imagem), não colocam a 

personagem feminina no mesmo patamar do personagem masculino no primeiro caso - 

donzela em perigo, evoluindo para uma equalização em relação a quantidade de 

personagens e espaço ocupado no caso das femme fatales, e tendo o foco e destaque no caso 

da garota (in)comum - o foco é dado à personagem feminina que ganha destaque sobre o 

personagem masculino.

A metafunção interpessoal, no primeiro caso, não indica interação entre personagem 

feminina – participante representada (PR) - e o participante interactante (PI), já no segunda 

abordagem, existe o olhar de demanda, mas de forma diferente do que acontece com o 

personagem masculino, pois existe menos formalidade e a interação feminina é mais 

provocativa e insinuante, com as personagens femininas em posição oblíqua e ângulos que 

alteram a direção do olhar do interactante, enquanto que no terceiro caso, o olhar da 

participante representada (PR) é de demanda em interação com o participante interactante 

(PI), mas colocando-a numa posição de simetria só observada com os personagens 

masculinos até então.

A metafunção ideacional traz mudança nas representações narrativas e conceituais. 

Conforme as análises da representação narrativa, a personagem feminina direciona o vetor 

para o nome do jogo ou para o personagem masculino, no primeiro caso, ganhando 

participação na ação, no segundo caso, mas tendo como meta, principalmente, sua 

sensualidade. No terceiro caso, as personagens femininas são ao mesmo tempo, ator e meta, 

não direcionando ao personagem masculino, título ou outro elemento, sendo elas mesmo o 

destaque, mas sem algum elemento do corpo em destaque como no caso anterior. Já as 

representações conceituais estabelecem uma relação de superioridade marcante do 

personagem masculino sobre o feminino no primeiro paradigma, uma relação de aparente 

equivalência no segundo paradigma e finalmente, a personagem feminina em posição 

superior no terceiro paradigma.
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REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diferentes formas de representação que se faz das mulheres e sua relação com os 

personagens masculinos vai fazer parte dos imaginários construídos sobre os papéis 

masculino e feminino, que, não de forma isolada, mas num conjunto com diversos fatores 

sociais e culturais culminam em uma imagem desses gêneros para esse público de 

jogadores.

O primeiro paradigma é o das donzelas em perigo, de pouca relevância real para os 

jogadores num primeiro momento. Essa representação parece se inspirar nos contos e fada e 

na cultura nórdica, com princesas que usam rosa, usam vestidos, possuem cabelos claros. 

Traz uma imagem da mulher que se liga à valores conservadores, colocando-a na posição 

submissa, pano de fundo, e, ocasionalmente, explora-se a tensão romântica entre o 

protagonista e a “donzela em perigo”, mas de forma ingênua e sutil. No entanto, a 

personagem feminina jamais obtém algum protagonismo ou tem sua imagem valorizada de 

forma marcante. Mesmo no jogo Zelda em que a princesa é o título do jogo e dentro da 

mitologia criada dentro do jogo, representa um terço da importância, ainda assim, em todas 

as representações observadas, sua importância resume-se a enaltecer o protagonista ou o 

próprio título do jogo. Parece que se eliminarmos a personagem do jogo e colocar 

simplesmente um objeto, não faria grande diferença para a narrativa e os propósitos do 

jogo. Há a sensação de apagamento da personagem feminina, é quase um adereço. O 

público desses jogos situa-se a partir do infantil, classificação geralmente livre.

O segundo paradigma, parece ser voltado para um público já mais maduro que o 

anterior, a partir do juvenil. Temos outra abordagem da mulher, sendo explorada aqui a 

sensualidade, passando pela hiperssexualização, que se liga a uma atitude mais agressiva. 

Nesta perspectiva, a mulher, ao contrário da anterior que era ingênua e pacífica, ao mesmo 

tempo, assume uma postura agressiva e sexualizada. Parece haver algum conceito norteador 

que relaciona o caráter agressivo à utilização dos atributos físicos como parte do visual. 

Tanto as expressões, quanto o vestuário e movimentos são provocativos, insinuantes e/ou 

agressivos.



X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     
7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II).

O terceiro paradigma nos traz uma representação mais verissímil, aparentemente 

empoderada, já sem a passividade e apagamento do primeiro caso ou hiperssexualizada e 

provocativa como no segundo caso. As personagens estão mais vestidas e conforme o 

contexto em que estão inseridas. Também possuem complexidade: mais camadas de 

conteúdo psicológico, melhor construção das narrativas e visual mais elaborados. Uma 

observação atenta perceberá que apesar de fugir da caricaturização dos paradigmas 

anteriores, sendo mais contemporânea, não temos muita representatividade da diversidade 

de mulheres, que não se afaste do biótipo amplamente aceito socialmente, conforme 

podemos observar a presença massiva na publicidade, TV, cinema, quadrinhos etc. Apesar 

do vestuário “cobrir” melhor o corpo, as roupas ainda são justas e revelam as medidas 

consideradas ideais.

A forma de representação feminina pode ser considerada, ao mesmo tempo, o 

resultado de uma cultura de significação da mulher num contexto cultural específico, um 

aspecto apreendido pelos produtores dessas representações, uma forma de manutenção 

dessas representações pela apreensão que fazem os jogadores na sua formação dos 

significados acerca dessas representações, entre outras possibilidades na dinâmica social.

Fica claro que, apesar de avanços de uma categoria para outra, ainda é preciso 

amadurecer as formas de representação feminina para que sejam, de fato, representativas, 

considerando o imenso e diversificado contingente de mulheres, promovendo um equilíbrio 

entre os gêneros nos diferentes aspectos da interação das imagens com os interlocutores.
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