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RESUMO
Este estudo visa analisar qual o percurso de construção e a evolução de personagens femininas na literatura de fantasia
e  nos  games de  computador  com  o  intuito  de  conceber  um  paralelo  entre  a  quebra  de  padrões  estéticos,  de
personalidade e identidade que se manifesta na atualidade com o empoderamento feminino, dando ênfase no papel
fundamental que a mídia exerce nas formas de representações. A pesquisa será realizada majoritariamente por meio de
um  estudo  bibliográfico,  contudo  enseja-se  realizar  uma  coleta  de  dados  através  da  aplicação  de  questionários,
apresenta-se como recorte temporal os anos de 1995 a 2017. As análises serão feitas embasadas em livros expoentes
da literatura fantástica e  games de computador, bem como artigos e teses da área de estudo. Espera-se com este
estudo, ampliar o conhecimento sobre a representação da mulher na sociedade atual. A compreensão da representação
se faz necessária, uma vez que a mídia é grande formadora de opiniões e conceitos, principalmente entre os jovens que
estão em fase de formação. A quebra de padrões se faz necessária para auxiliar a identificação destes jovens com
personagens que apresentem características mais próximas de sua realidade. O feminismo, em sua essência, sempre
buscou  a  representatividade  feminina  na  política,  educação  e  na  sociedade.  No  entanto,  atualmente  a  mulher
representada pela  mídia,  muitas vezes,  está desvinculada do seu real  papel  social  e desprovida de características
próprias. A sociedade demanda uma nova representação do feminino e o atual momento se mostra frutífero para que
aconteça.

PALAVRAS-CHAVE: Fantasia; Identidade; Jogos; Quebra de Padrões.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo pretende ampliar o conhecimento sobre o papel da mulher na literatura fantástica
e  nos  games de  computador  analisando  seus  principais  componentes  estruturais,  como
personagens, ambiente fantástico e desafiador, jornada do herói, magia e imaginação, desafios, etc.
Elementos esses que compõem e estão presentes em ambas as mídias, em especial no RPG (Role
Play Game), também conhecido como “jogo de interpretação de papéis”. Dentre seus componentes,
o principal foco está na construção de personagens femininos e suas modificações ao longo dos
anos. 

Inicialmente a mulher na literatura fantástica e nos jogos online era representada por mitos e
tinha sua imagem coberta de conotação negativa, dentre os mitos clássicos conhecidos aparece
Lilith como representação da feitiçaria, Pandora da curiosidade e Eva do pecado original (PAULA
JR, 2012). Atualmente, existe uma maior visibilidade da mulher “real”, que trabalha, é independente,
não  tem  a  necessidade  de  ser  salva,  sua  imagem  não  é  mais  tão  amplamente  ligada  a
representações de feitiçarias. Ou seja, é possível verificar uma mudança na imagem do feminino,
onde a mulher passa a ser a criadora da sua história e possui a escolha por seus próprios caminhos.

As  mídias  em  geral  têm  cada  vez  mais  produzido  conteúdo  que  demonstra  uma  nova
representação  do  feminino.  Neste  sentido  aparecem  personagens  que  fogem  do  padrão  de
submissão ao homem ou ao herói  da  história  em contraposição aos parâmetros  tradicionais  já
estabelecidos e retrógrados dos quais as mulheres estavam inseridas. 

Atualmente há uma grande quebra de paradigmas entre as personagens que se destacam
nas mídias, como Arya Stark em As Crônicas do Gelo e Fogo, Hermione Granger em Harry Potter e
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Lara Croft  na saga Tomb Raider.  Neste sentido questiona-se os tradicionais modelos femininos
representados  na  literatura  e  games até  os  anos  de 1990  são diferentes  dos  modelos  atuais?
Como? Por que? 

A  luta  das mulheres  na sociedade  sempre caminhou em paralelo  com as  conquistas  da
mulher  na sua representação midiática.  No Brasil  é  possível  identificar  quatro períodos em sua
história que apresentaram grandes conquistas para as mulheres. 

O primeiro se inicia por volta de 1830 quando iniciaram as reivindicações das mulheres pelo
direito a alfabetização, que até então eram exclusivas do sexo masculino. Neste período o principal
destaque na literatura brasileira feminista é a obra “Direito das mulheres e injustiça dos homens”, da
autora  Nísia  Floresta  Brasileira  Augusta.  Neste  período a  produção jornalística  feminista  tomou
frente às reivindicações e sua produção de conteúdo era voltada a conscientização dos direitos das
mulheres. O terceiro período foi marcado pela luta a igualdade do direto do voto, que só foi uma
conquista a partir do Governo Vargas. A luta pelos direitos das mulheres neste período começou a
ganhar aliados também na política, ainda que poucos. E no campo literário surgiram grandes nomes,
como Rosalina Coelho Lisboa primeira mulher a receber o prêmio no concurso literário da Academia
Brasileira de Letras, e, Rachel de Queiroz com sua obra “O Quinze” (DUARTE, 2003).

O último e principal período para este estudo refere-se às décadas de 70 e 80, com a luta das
mulheres por sua sexualidade, as discussões sobre a pílula anticoncepcional, a criação de inúmeros
núcleos de estudos nas universidades com a incumbência do debate das questões da mulher, e na
literatura diversos nomes de autoras feministas ficaram consagrados como Nélida Piñon, Clarisse
Lispector e Hilda Hilst. Foi nesta época que no Brasil iniciou a produção de livros com a temática
fantástica, pois até então grande parte do que se conhecia deste gênero eram obras estrangeiras.
Ainda  assim,  a  representatividade  das  mulheres  no  âmbito  da  literatura  era  consideravelmente
menor, e no mundo fantástico a mulher ainda era vista como uma personagem secundarista e seu
papel na história era de auxílio a jornada do herói ou seu par romântico, sempre apresentando esse
padrão de características e sendo pouco aprofundada na história.

Ao passo que nos  games a luta do público feminino por representatividade apresentou-se
mais tardiamente, me meados das décadas de 90 e 2000, pois antes disso quando referia-se a
games o público masculino ainda era maioritário. Tradicionalmente a representação da figura mulher
era direcionada aos homens, em algumas franquias de jogos, foi exaltado o lado sensual da mulher,
valorizando o valor externo da mesma. Exemplificando, há a pesonagem Lara Croft da saga Tomb
Raider, que foi explorada visualmente no início da franquia, pois se enquadrava no mercado voltado
ao público masculino.

Ao exemplo de uma das franquias que apresenta a quebra desse padrão e ambiente da
indústria  voltada apenas aos homens,  apresenta mudança quando se refere uma das franquias
conhecidas mundialmente, The Last Of Us (2013, Naughty Dog), tratando a história de sobreviventes
de um mundo pós-apocalíptico Joel e Ellie. Ellie perde seus pais muito cedo e é obrigada a aprender
arduamente viver num mundo onde os riscos de vida é proeminente. O destaque do empoderamento
feminino,  são  demonstrados  pelos  aspectos  lógicos,  emotivos,  intelectuais,  além  do  espírito
aventureiro da personagem.

Na década de 2010 até os dias atuais, o cenário da mulher dentro de jogos digitais vem
enaltecendo seu lado lógico e intelectual, devido à imersão das mulheres neste mundo digital,  o
mercado dos  games está em constante mudança conforme as exigências dos consumidores, ou
seja, a valorização da mulher que está lutando para tal, está se expandindo neste meio midiático que
está se expandindo para apresentar novas personagens que melhor representam o feminino dos
games.
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Ao analisar a história do feminismo e a literatura, é possível compreender que a luta pela
representatividade  feminina  na  mídia  é  antiga,  porém,  o  que  se  busca  agora  é  além  de  uma
representação nas mídias culturais, busca-se a valorização da mulher e de suas reais conquistas,
características e valores com base na diversidade de papéis sociais e de fantasia que desempenha,
e uma equiparação de gêneros. A mulher atual é aquela que realiza diversas funções e não mais é
restrita a cuidados do lar e dos filhos, almejando tão-somente o casamento e o sucesso do marido.
Essa quebra de padrão precisa de mais visibilidade e aos poucos vem conquistando seu espaço nas
mídias, fazendo grande sucesso na literatura e nos games em que estão representadas. Mas ainda
é necessária a constante luta para que a representação feminina seja ampliada.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa de cunho bibliográfico,  cujo  objetivo é analisar  a  representação do feminino  na
literatura  e  nos  games de  computador  para  analisar  se  realmente  na  atualidade  essas
representações estão diferenciadas. Apresentando como recorte temporal o período entre 1995 a
2017, dando ênfase nos personagens que surgiram nesta época. As análises serão baseadas nos
materiais sobre as principais temáticas do estudo, buscando artigos, teses e textos ligados às áreas
como de Constância Duarte intitulado “Feminismo e literatura no Brasil”,  e ainda o “O Segundo
Sexo” de Simone de Beauvoir. Além disto, será aplicado questionário na busca de dados atuais
sobre  players que utilizam fóruns de games para discussão de jogos e compartilhamento sobre a
jogabilidade e ainda experiências da plataforma.

O  projeto  iniciou  com  a  leitura  do  material  selecionado,  posteriormente  será  feita  uma
investigação sobre os artigos científicos para análise das teorias abordadas. Além disto, pretende-se
definir  os  pontos  que  mais  apresentam  mudanças  e  padrões  diferenciados  entre  personagens
tradicionais já conhecidos pela sociedade por suas características e personagens mais atuais que
apresentam personalidade diferenciada e a quebra de padrões pré existentes, a fim de demonstrar
uma perspectiva que aborde a identificação e a representação do feminino na sociedade atual.
Concomitantemente, será feita uma análise sobre os dados fornecidos pelos questionários, afim de
apresentar uma interpretação dos resultados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos estudos aqui propostos espera-se compreender a importância da representação
do gênero feminino na literatura de fantasia e nos games de computador atuais, não apenas como o
modelo de mulher já estabelecida ao longo dos anos, mas a mulher representada em suas diversas
formas,  com  características  passíveis  de  identificação  pelas  leitoras  e  gamers.  As  pesquisas
bibliográficas e análises de fontes primárias, juntamente com a coleta de dados podem indicar como
as rupturas de representação literária e nos jogos podem auxiliar na representação do feminino na
sociedade atual.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a ascensão da mulher na sociedade ao decorrer dos anos é explicita, mas
ainda  necessita  de  representatividade do  seu papel  vinculado  a  realidade,  no  sentindo,  de  ser
independente, de apresentar força, principalmente emocional, de não ter apresentar a dependência
de um homem para “resolver” questões da vida da mulher, etc. Conforme o consumo do público
feminino aumenta, em paralelo, a exigência de representações femininas evolui, afinal, as mulheres

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



querem ser  representadas  de  maneira  não  submissa.  Nos  games e  na  literatura  fantástica  as
mulheres vem apresentando protagonizações, nas quais, as mesmas tem se destacado com seus
intelectos,  representações  de  força  e  singularidade.  Por  fim,  as  mídias  têm  cada  vez  mais
demonstrado que boas histórias também podem ser protagonizadas e representadas por mulheres e
que há a aprovação tanto do público feminino quanto do masculino, devido ao alto consumo de
ambas as mídias aqui abordadas.
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