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s mulheres estão jogando mais videogame. É 
o que revela o estudo mais recente das empre-
sas Sioux e Blend New Research em parceria 

com o Núcleo de Estudos e Negócios em Marketing 
Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Realizada em outubro do ano passado, a pes-
quisa constatou que o público feminino já representa 
41% dos gamers no Brasil.

Na América do Norte, maior mercado consumidor 
de jogos do mundo, as mulheres já são 48% dos 
consumidores, segundo pesquisa da Entertainment 
Software Association. Divulgado neste ano, o estudo 
mostra que a proporção entre homens e mulheres 
gamers nunca esteve tão próxima.

A participação da mulher na criação de jogos, no 
entanto, ainda é pequena. Uma pesquisa do BNDES, 
realizada em fevereiro de 2014, mostrou que ape-
nas 15% dos desenvolvedores de jogos no Brasil são 
mulheres. Para Leonardo Aucar, produtor de games, 
isso acontece porque o universo dos games e da in-
formática é estereotipado como “masculino”. 

– Acho que o ambiente foi muito associado histori-
camente ao público masculino, por isso há poucas mu-
lheres que ingressam no mercado. Isso está mudando 
um pouco, mas com certeza ainda vai levar tempo 
para a proporção entre homens e mulheres ser igual.

Apesar de o número de mulheres aumentar no mun-
do dos games, elas ainda são vítimas de assédio e pre-
conceito quando jogam on-line. Bianca Velloso estu-
dou Informática e conta que os homens eram maioria 

absoluta na faculdade. Lá, nunca foi discriminada por 
outros alunos. Entretanto, quando passou a conectar 
o PlayStation à internet, começou a receber ofensas:

– Já fui chamada de gorda, “traveco”, vadia, pira-
nha... No PlayStation 3 não era possível ver minha 
foto, então eu acredito que era xingada simplesmente 
por ser mulher. Mesmo assim, tentei levar na esporti-
va e continuei jogando.

Larissa Silva, estudante de jornalismo, conta que 
também sofreu preconceito de outros jogadores ape-
nas por ser mulher: 

– Me chamar de noob (gíria usada por jogadores 
mais experientes quando falam de jogadores nova-
tos; é ofensiva e pode significar “imbecil” e “burro”) 
era o mínimo. Se eu fazia algo errado, sempre fala-
vam algo do tipo “tinha que ser mulher! Só faz bes-
teira quando joga!”.
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Antes dominado pelos meninos, o mundo dos games finalmente 
começa a se abrir para as meninas. Apesar dos obstáculos fora do 
jogo, elas tentam provar que também são ótimas competidoras

Lugar de mulher é... 
Jogando com os 
homens, claro!

Samus Aran - Protagonista de Metroid, a heroína é 
caçadora de recompensas e conquistou a fama sem 
apelos sexuais, pois quase sempre é mostrada com uma 
armadura que cobre todo o corpo

Arte de IvAn Flores

 

33Jogue Junto



Julho/Dezembro 2014Julho/Dezembro 201434

Larissa não lidou tão bem com a situação como 
Bianca. Com o tempo, a jovem passou a ser vítima de 
assédio e decidiu abandonar os jogos on-line. Hoje, 
diz que não sente falta dos games:

– Uns meninos me perturbaram muito no Orkut. Eles 
queriam fotos íntimas e o assédio foi pesado. Isso me 
forçou a parar de jogar e deixar a rede social. Hoje em 
dia, só ocupo meu tempo com a faculdade. 

Os jogadores agressivos e que incomodam outros 
gamers são chamados de toxic players (“jogadores 
tóxicos”, em tradução livre). Após realizar pesquisas 
de comportamento com usuários de jogos, a desen-
volvedora americana Riot Games concluiu que um 
único jogador tóxico é capaz de influenciar negativa-
mente outras centenas de jogadores, “espalhando” o 
mau comportamento pela rede. 

O caso de Anita Sarkeesian
O caso mais conhecido de assédio sofrido por uma 

mulher no mundo dos games aconteceu com a blo-
gueira canadense Anita Sarkeesian. Ela é dona do site 
Feminist Frequency, que trata da representação femi-
nina nos jogos eletrônicos. Por meio de uma campa-

nha na internet, a ativista arrecadou 150 mil dólares 
para financiar a série de vídeos Tropes vs. Women 
in Video Games no YouTube, em que ela aborda o 
machismo e a posição inferiorizada das mulheres nos 
roteiros dos jogos. Para isso, mistura antropologia, fe-
minismo e até mesmo teoria da comunicação. 

A iniciativa deu certo, mas a canadense recebeu 
críticas de toxic players que evoluíram para retalia-
ção e ameaças de morte. Pelo Twitter, Anita contou 
que não iria sair de casa, pois temia pela própria 
segurança e a da família. Desde então, ela não dá 
entrevistas nem revela onde mora, mas mantém os 
vídeos na internet e afirma constantemente que o 
assédio contra as mulheres no mundo tecnológico 
“tem de parar”.

Depois do episódio, cerca de 600 desenvolvedores 
de jogos escreveram uma carta aberta direcionada a 
outros criadores e jogadores repudiando a agressão 
à blogueira. No documento, os profissionais afirmam 
que “todos têm o direito de jogar games sem sofrer 
assédio ou ameaças, não importa o gênero” e que 
“a diversidade da comunidade gamer permite que 
novas ideias de jogos surjam”.  

Fotos:

Elizabeth - Inocente, a heroína é a peça-chave para o desenrolar da história no game Bioshock Infinite. 
Crédito: Reprodução/Irrational Games
 
Anita Sarkeesian - blogueira ameaçada de morte na internet. Crédito: 
Faith Connors – Protagonista de Mirror’s Edge, ela demonstra coragem ao lutar contra um regime 
totalitário. Crédito: Reprodução/EA Games
 
                                       

Yvonne Rousso, estudante que já participou de competições. Crédito: Arquivo pessoal

Bruno Alvares, fotógrafo da Riot Games, registra a final do  
campeonato de League of Legends no Maracanãzinho em julho deste ano. Crédito: Arquivo pessoal Anita Sarkeesian - blogueira ameaçada de morte na internet
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Toxic players prejudicam também a 
indústria

O preconceito no mundo virtual também pode 
afetar as desenvolvedoras de jogos. O objetivo das 
empresas é conquistar o maior número possível de 
pessoas. No entanto, se um jogador se sentir assedia-
do por outros, há o risco de ele parar de jogar, assim 
como Larissa – o que pode causar prejuízos milioná-
rios para a indústria.

A Riot Games, empresa que produz o game League 
of Legends – jogado por 27 milhões de pessoas por 
dia no mundo todo – decidiu adotar medidas para 
coibir os toxic players. O estúdio conta hoje com um 
grupo de 30 funcionários responsáveis por “tornar a 
experiência dos usuários mais agradável”. Jogadores 
considerados “gentis” e que “respeitam o fair play” 
ganham bônus, enquanto os agressivos recebem ad-
vertências e podem ser banidos definitivamente do 
jogo. Em comunicado oficial, Jeffrey Lin, designer da 
empresa, admite que sempre haverá toxic players, 
mas que a equipe está empenhada em diminuir o fee-
dback negativo dos usuários. Por enquanto, a Activi-
sion e a EA Games, ambas gigantes dos jogos eletrô-
nicos, não adotaram medidas semelhantes.  

Para Marcio Berber, integrante do Núcleo de Pes-
quisas da Psicologia em Informática da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), não é 
possível determinar se os toxic players apresentam 
transtornos psicológicos, pois é difícil realizar diag-
nósticos complexos via internet:

– O que percebemos, especialmente no caso da 
blogueira Anita Sarkeesian, é que essas pessoas se 
sentem muito ameaçadas pela ideia do empodera-
mento de mulheres no ambiente dos games. Muitas 
vezes, esses agressores mantêm uma vida regular e 
não exibem esse tipo de comportamento nas relações 
em que vivem. Pelo anonimato e distanciamento re-
sultantes da internet, essas pessoas conseguem dar 
vazão a sentimentos cruéis e descarregar todo o ódio 
contra outras pessoas no meio on-line – explica. 

O psicólogo também não acredita que os jogos vio-
lentos influenciem esse tipo de comportamento ne-
gativo:

– Todos nós sabemos diferenciar fantasia de reali-
dade. Não é porque se joga algum jogo violento ou 
com temas mais pesados que alguém vai internali-
zar ou repetir no mundo real os comportamentos do 
personagem.

Estereótipo feminino nos jogos
A maneira como as mulheres costumam ser retra-

tadas nos games também incomoda. Na maioria dos 
jogos, as personagens têm apelo sexual forte ou são 
mocinhas frágeis que serão salvas pelo herói. Para 
o produtor de games Leonardo Aucar isso reflete o 
medo que a indústria de games tem de arriscar: 

– Quem produz o jogo precisa vendê-lo para um 
número tão grande de pessoas que acaba sempre 
buscando o “denominador comum”, aquele elemen-
to mais aceito, para não gerar qualquer risco de estra-
nhamento por parte do público.

No entanto, Marcio Berber discorda dessa visão. 
Para o pesquisador, essa caracterização dos persona-
gens é consequência do público para quem é desen-
volvido:

– Muitas vezes a história gira em torno unicamente 
do universo masculino estereotipado, onde a presen-
ça feminina serve apenas como troféu ou motivação 
para o personagem alcançar o ápice da sua “masculi-
nidade”, derrotando o vilão e ficando com a princesa.

A maioria dos personagens de games é 
estereotipada. Os homens são sempre fortes e 
musculosos, enquanto as mulheres são sensuais ou 
mocinhas indefesas à espera do herói. Para o de-
senvolvedor de sistemas Warley Rocha, esses rótu-
los não dependem apenas do gênero do público, 
mas também da faixa etária:

– Infelizmente, o grande público dos jogos é 
mais novo, o que causa esses tipos de estereóti-
pos. Entretanto, há uma grande quantidade de jo-
gos no mercado, e os feitos para o público adulto 
têm mais personagens críveis.

No entanto, essa visão não incomoda a todos. 
Bruno Alvares é fotógrafo da Riot Games e cos-

Elizabeth - Inocente, a heroína é a peça-chave para o 
desenrolar da história no game Bioshock Infinite
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tuma presenciar, com frequência, profissionais do 
mundo dos games em ação. Para ele, os perso-
nagens funcionam como projeções dos jogadores 
e o estereótipo machista não é exclusividade dos 
videogames:

– Essa é uma das principais características dos 
personagens em qualquer lugar. Todos os atores e 
atrizes principais de praticamente todos os filmes 
fazem parte deste estereótipo também. Do meu 
ponto de vista, é algo em que as pessoas se sen-
tem confortáveis e confiantes dentro de um jogo. 
A pessoa pode ser gorda e espinhenta na vida real, 
mas no jogo, o personagem dela na maioria dos 
casos é sempre perfeito, com músculos definidos, 
peitos grandes e atléticos, fugindo da realidade.

Os jogos Metroid e Mirror’s Edge, por sua vez, 
são exemplos de que fugir do comum é possível. 
Neles, as personalidades das personagens são 
mais elaboradas. Elas não se destacam apenas 
pela aparência, mas também pelas atitudes e cará-
ter. No jogo Bioshock Infinite, a heroína Elizabeth 
não é mera coadjuvante, pois desempenha pa-

pel central na estrutura da narrativa. Para Yvonne 
Rousso, estudante de design que já participou de 
campeonatos de games, é importante que haja a 
possibilidade de escolha: 

– Existem aqueles que gostam de jogar com per-
sonagens mais estereotipados e existem aqueles 
que não gostam; a variedade permite essa esco-
lha. Acredito que esse tipo de representação não 
deve ser a regra, mas podem existir pessoas que 
se espelham nesses personagens perfeitos e os 
vêm como modelo, da mesma forma com que ou-
tras mídias, como a televisão, criam essas repre-
sentações femininas e masculinas. O importante 
é ressaltar que não existe somente esse tipo de 
mulher ou homem e dar mais espaço para esses 
“diferentes” aparecerem também.

Leonardo Aucar acredita que a solução para mu-
dar esse panorama é investir na construção dos 
personagens, não na aparência. Para o desenvol-
vedor, o ideal seria que, em vez de criar “perso-
nagens femininos”, os roteiristas simplesmente 
escrevessem bons personagens:

– Quando a única coisa que distingue um perso-
nagem é o fato de ser mulher, é porque ele é um 
personagem pobre. Ninguém olha para o Pode-
roso Chefão e pensa “olha, é um homem!”. Mas 
quando olhamos para a Lara Croft [protagonista 
do jogo Tomb Raider], todos dizem “olha, é uma 
garota!”. Para mim, isso é sinal de um personagem 
que não é tudo que poderia ser.

Faith Connors – Protagonista de Mirror’s Edge, ela 
demonstra coragem ao lutar contra um regime totalitário. 
 

Bianca Velloso continua a jogar videogames, apesar do 
preconceito.
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Marie-Michelle Pepin @Marie_M_P
 «Você é boa. Sinceramente, fiquei surpreso quando 
vi que era uma garota.” É, porque garotas não podem 
ser boas com tecnologia... #1reasonwhy

Jayme Power @jaypo_69 
Me dê um motivo por que não tivemos mulheres 
solteiras como protagonistas de games em 2013 
#1reasonwhy 

NaomiBousson @NaomiBousson 
Me dê um motivo por que é importante que o mundo 
inteiro saiba que eu tenho seios grandes toda vez que 
estivermos jogando WoW #1reasonwhy

Alyssa Maryn Shogan @AlyssaShogan
Me dê um motivo por que uma garota deve se 
descrever fisicamente para os jogadores homens 
online #1reasonwhy 

A hashtag #1reasonwhy (“um motivo”, em tradução livre) surgiu no Twitter com uma 
pergunta: por que há poucas mulheres no mercado de design de games? A partir disso, 
novas perguntas são feitas e o perfil retwitta as melhores respostas dos seguidores

Twitter  #1 Reason WhyTwitter  #1 Reason Why

Yvonne Rousso, estudante que já participou de 
competições Bruno Alvares, fotógrafo da Riot Games, registra 

a final do campeonato de League of Legends no 
Maracanãzinho em julho deste anos

Leonardo Aucar, 
desenvolvedor de jogos. 
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