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RESUMO 

 

Este artigo visa discutir alguns aspectos relacionados à representação de gênero em personagens 

femininas do jogo eletrônico League of Legends e as implicações das escolhas estilísticas usadas 

nos tipos de feminilidades apresentadas pelo jogo, entre jogadoras/es desenvolvedoras/es, 

explorando a relação entre feminilidade e tecnologia. Por meio da abordagem da literatura 

feminista e dos estudos de gênero enfatizou-se a discussão da representação visual no meio dos 

jogos eletrônicos, tendo como ponto de partida os debates sobre a desigualdade das posições de 

sujeitos presentes nestas obras e na área de desenvolvimento de jogos. Com esta discussão 

procura-se incentivar uma visão e posicionamento críticos em relação às representações visuais 

das feminilidades, não só nos jogos, como em demais campos e grupos sociais em que estas se 

apresentem. 

 

Palavras-chave: Design de personagens. Gênero. Feminilidades. Jogos Eletrônicos. 

 

Abstract – In this paper we discuss some aspects related to the gender representation of the 

female characters in the electronic game League of Legends and the stylistic choices 

implications used to represent femininities by the game and among gamers and developers, 

exploring femininity-technology relations. Through feminist literature and gender studies 

approach, the issues of visual representations in video games is emphasized having, as starting 

point, the debate on unequal positions of the subjects present in these works and in the area of 

game development. This discussion seeks to encourage a critical vision and position in relation 

to visual representations of femininity, not only in games, as in other fields and social groups in 

which they are present. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maneira de representar graficamente personagens femininas em jogos eletrônicos tem 

sido motivo de debate há algum tempo. Enquanto integrantes de um conjunto maior de 

repertórios, técnicas e mídias, os jogos eletrônicos são um subproduto da sociedade e cultura 

onde são produzidos e consumidos. Tal como em outras formas de mídia relacionadas, como 

séries, desenhos animados ou histórias em quadrinhos; a maneira de desenhar personagens 

femininas em jogos tem sido construída de modo a valorizar determinados tipos de feminilidades 



 

 

em detrimento de outros, um processo que pode passar a auxiliar na construção de uma 

hierarquização social específica.  

Como parte da pesquisa realizada para este trabalho foram compilados dados sobre a 

cultura dos jogos eletrônicos, tendo como referencial os estudos feministas e de gênero, a fim de 

auxiliar na investigação das escolhas estéticas usadas para representar graficamente as 

personagens femininas do jogo eletrônico League of Legends. O objetivo principal era responder 

a pergunta: “quais representações de tipos de feminilidades estão sendo privilegiadas em League 

of Legends e quais valores essas escolhas reforçam no que concerne às relações de gênero?”.  

O campo do design de personagens é uma faceta do Design Gráfico que lida com a 

conceituação e elaboração de representações visuais de personalidades (fictícias ou não) que, 

dependendo de sua popularidade e divulgação, passam a carregar significados sociais e políticos 

capazes de provocar reações nos/nas usuários/as que com eles/elas interagem. Um exemplo deste 

efeito pode ser observado no ato do cosplay1, prática famosa em eventos e feiras de jogos, séries, 

etc. Além do mero ato de se fantasiar, o cosplay evoca a ideia de assumir a identidade do/a 

personagem incorporado/a, envolvendo poses, movimentos e trejeitos específicos. O conceito do 

cosplay pode ser associado à ideia de identificação. Segundo Jonathan Cohen (2001), a 

identificação pode ser definida como um processo onde a audiência experiencia eventos de 

maneira internalizada como se fosse participante destes, estando ligada aos efeitos das mídias.  

Ao se debruçar sobre as representações de personagens, a pesquisa buscar explorar quais 

tipos de identidades estão sendo concebidas em League of Legends e de que maneira elas 

interagem na cultura do videogame e na relação entre feminilidade e tecnologia. Judy Wajcman 

(2009) discute as atribuições culturais que definem as atividades relacionadas às tecnociências 

como se fossem inerentemente masculinas. Uma característica que passa a construir histórica e 

socialmente a ideia de que mulheres são tecnicamente incapazes. 

O videogame, advindo da computação e eletrônica, passa a ser considerado, por 

consequência, uma atividade lúdica e de entretenimento voltada para homens ou meninos. Hoje, 

é conhecido que pelo menos 40% do mercado consumidor de jogos é composto por mulheres, 

mas os temas dos jogos, as personagens apresentadas, assim como demais elementos, ainda são 

concebidos tendo em mente que o consumidor mais importante seria o homem (KAFAI, 2008). 

Esta característica rege grande parte da indústria de jogos, ao mesmo tempo em que ajuda a 

reforçar os distanciamentos entre as noções de feminilidades e as áreas tecnológicas. 

O estudo sobre as personagens de League of Legends busca incentivar a visão crítica da 

concepção gráfica de personagens, em especial personagens femininas, ao explorar e analisar a 

maneira como são representadas estas figuras e quais as origens de alguns dos signos utilizados 

para apresentá-las e também defini-las como “femininas”. 

 

METODOLOGIA 

 

O processo metodológico utilizado para conceber o trabalho partiu da pesquisa 

bibliográfica. Dados sobre jogos, videogame e suas comunidades e discussões foram 

compilados. O referencial teórico abarca a literatura sobre os Estudos de Gênero e estudos 

                                         
1  Costume play. Ato de se fantasiar de personagens. 



 

 

feministas, tal como sobre as representações visuais das mulheres e das feminilidades nas artes 

visuais. 

Foram então coletados dados sobre o jogo League of Legends, identificaram-se as 

personagens escolhidas para compreender a análise e a partir da literatura de apoio realizou-se 

uma análise quantitativa das características apresentadas pelas personagens femininas, 

comparativamente às características dos personagens masculinos. 

 

RESULTADOS 

 

Através da pesquisa identificou-se por análise quantitativa o tipo de feminilidade mais 

utilizada nas ilustrações (skins) clássicas das personagens femininas em League of Legends. 

Observou-se que a grande maioria das personagens no jogo são apresentadas como figuras 

sensuais, com o corpo à mostra, caracterizadas como “beldades” segundo as normas vigentes 

específicas de beleza feminina. Estas personagens são sexualizadas e objetificadas como parte do 

processo de torná-las “aprazíveis” a um “observador ideal”, conforme terminologia de Berger 

(1999). A posição de sujeito associada aos consumidores do jogo subentende o privilégio aos 

homens heterossexuais interessados no consumo de imagens de mulheres voluptuosas. 

Esse tratamento da imagem feminina recorre a signos de feminilidade bastante específicos 

para apresentar estas personagens, sendo os seios fartos valorizados como símbolo desta 

feminilidade. As formas mais delgadas e delicadas, tal como o uso de elementos como 

maquiagem, salto alto, assim como outros acessórios e vestimentas, são então utilizados para 

diferenciar as personagens e caracterizá-las como “femininas”. Em contraponto, a masculinidade 

apresenta uma maior variação de formas e traços. Os personagens nem sempre são humanos, 

podendo apresentar uma diversidade maior de “espécie” e maior criatividade nos processos de 

criação no desenho artístico.  

A nudez feminina é também valorizada, o que não ocorre da mesma maneira nos 

personagens masculinos. As roupas das personagens femininas são colantes, ou possuem 

aberturas e fendas que deixam partes do corpo à mostra. As roupas ajudam a moldar uma silhueta 

bastante específica para determinar a “feminilidade” das personagens. No caso dos personagens 

masculinos a nudez não ocorre necessariamente com a finalidade de objetificar seu corpo, mas 

normalmente serve para exaltar alguma característica associada a poder ou superioridade, como 

ocorre no uso de personagens musculosos que apresentam o torso nu. Esses dados quantitativos 

foram compilados em um infográfico, ilustrado nas Figuras 1 e 2. 

 

 

  
  



 

 

Figura 1. Infográfico parte 1. 

 

  

  
Figura 2. Infográfico parte 2. 

 

O caso dos personagens, Blitzcrank e Orianna (Figura 2) é interessante devido ao uso de 

feições humanas na concepção da personagem feminina (Orianna) que não são obrigatórias em 

Blitzcrank. Orianna, apesar de ser um robô, também apresenta seios, que são utilizados para 

caracterizá-la como um robô “mulher”. É comum que as armaduras das personagens também 

possuam contorno dos seios, marcando uma diferença em relação às armaduras dos personagens 

masculinos. 

Outro ponto característico é a representação étnica. A grande maioria das personagens 

humanas do jogo apresenta a pele branca, cabelos e olhos usualmente claros. O único 

personagem negro é Lucian lançado apenas em 2013, sendo que o jogo existe desde 2009. Entre 

as mulheres praticamente não há representações de personagens não brancas, apenas uma leve 

referência hindu e uma personagem levemente bronzeada (Figura 3). 

 



 

 

  
Figura 3. Infográfico parte 3. 

 

Outros aspectos associados à feminilidade, como o uso de salto alto e maquiagem são 

também aplicados às personagens como forma de caracterizá-las “femininas” (Figura 3). 

O jogo ainda apresenta algumas exceções à regra da sensualidade, sexualização e 

objetificação, mas os exemplos são ainda escassos se comparados ao grande volume de 

personagens femininas cuja feminilidade é representada desta maneira (Figura 4) Da mesma 

forma, até certo ponto o papel destas personagens configura um espaço de subversão das 

feminilidades tradicionais associadas à delicadeza, pacificidade e cuidado – culturamente 

associadas aos espaços e ocupações femininos – ao apresentá-las como “combatentes” e 

“mulheres perigosas” capazes de realizar ações próprias e tomar decisões. 

 

  
Figura 4. Infográfico parte 4 

 

O fato de estas personagens serem jogáveis também configura uma subversão da posição 

de sujeito atribuída ao feminino usualmente aplicado nos jogos, onde personagens femininas são 

o “prêmio” do jogador, normalmente apresentadas como a “donzela em apuros” ou outras 

identidades essencialmente passivas. Esse conceito controverso é descrito por Brown (2011), ao 

tratar da complexa figura da “heróina de ação” (action heroine), em suas palavras: 

 



 

 

A heroína de ação moderna é um aceno distante para os papéis 

tradicionalmente passivos oferecidos às mulheres. Ela comanda a 

narrativa e controla o seu destino, ela faz suas próprias decisões, e luta 

suas próprias batalhas. Ela é curiosa e inteligente, física e 

emocionalmente forte, e é claramente retratada como um ideal heróico 

com que os membros da audiência possam se identificar. Por outro lado, 

a heroína de ação perpetua um ideal de beleza feminina e sensualidade, 

que sempre foi o principal valor da mulher na nossa sociedade. 

Independentemente de serem retratadas em filmes e televisão por 

supermodelos e fotos em páginas de revistas, em desenhos animados por 

pré-adolescentes párias de olhos grandes inspiradas em anime, ou por 

polígonos estilizados e pixels em jogos digitais, heroínas de ação são 

convencionalmente bonitas, glamourosas e sexualizadas2 (BROWN, 

2011, p.9) 

 

No entanto, apesar dos aspectos diversificados que podem ser extraídos destas 

representações, o seu maior foco permanece na representação de uma feminilidade bastante 

específica, como nos mostra Brown, onde o valor feminino reside principalmente na sua 

aparência, direcionada para proporcionar prazer ao “olhar masculino” . 

Consequentemente, associar os espaços e figuras femininos/as a esta maneira de “olhar”, 

pode auxiliar em um processo de hierarquização das posições sociais ocupadas pelas jogadoras, 

desenvolvedoras e outras profissionais da área. A ideia de que apenas jogadores homens e 

heterossexuais consomem League of Legends, assim como outros jogos, também corrobora com 

políticas de exclusão de consumidores LGBT e mulheres.  Estes grupos podem enfrentar críticas 

e marginalização por parte de usuários/as que não os/as consideram capazes, ou possuindo o 

direito de frequentar o espaço do jogo (Figura 5). 

 

                                         
2  Tradução livre de: “The modern heroine is a far cry from the traditionally passive 

roles offered to women. She commands the narrative and controls her destiny, makers her 

own decisions, and fights her own battles. She is inquisitive and intelligent, physically and 

emotionally strong, and is clearly portrayed as a heroic ideal with which audience members 

identify. On the other hand, the action heroine perpetuates de ideal of female beauty and 

sexuality that has always been the primary value of women in our society.Whether portrayed 

in live-action films and television by supermodels and centerfolds, in cartoon by anime-

inspired wide-eyes preteen waifs, or stylized polygons and pixels in digital games, action 

heroines are conventionally beautiful, glamorous and sexualized.” 



 

 

 
Figura 5. Infográfico parte 5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa foi possível identificar alguns dos marcadores de feminilidade mais 

associados às personagens de League of Legends. As personagens do jogo são até certo ponto 

apresentadas como subversões da feminilidade tradicional ao serem associadas com armas de 

combate, força física e poder. Entretanto, as personagens são, em sua maior parte, objetificadas e 

sexualizadas como uma ferramenta para “agradar” um determinado público, identificado como 

masculino e heterossexual. Ao mesmo tempo em que são concebidas como personagens de ação, 

as personagens do jogo, como ocorrem em outros exemplos do mercado, são caracterizadas 

como panoramas (BERGER, 1999). “Panorama” sendo uma terminologia aqui utilizada para 

definir o caráter de “disponibilidade” (sobretudo sexual) destas personagens perante sua 

audiência. Estas personagens em sua maioria possuem características que as tornem “agradáveis” 

para determinado tipo de “olhar” (BERGER,1999).   

Esse processo criativo faz com que os conceitos associados a personagens femininas sejam 

muito mais restritivos do que no caso dos personagens masculinos, levando a uma variedade 

muito menor de tipos de personagens femininas. Enquanto que os personagens masculinos são 

criados utilizando-se de signos e simbologias diversificadas, as personagens femininas são na 

maior parte do tempo atreladas à sensualidade de seus corpos, consequentemente associadas a 

um tipo físico bastante específico de corpo feminino: magra, branca, com seios e glúteos fartos, 

cabelos longos e reluzentes, maquiada e jovem. 

Paralelamente, jogadoras, ao interagir com demais jogadores, reclamam do alto número de 

comentários e atitudes machistas e sexistas que têm de enfrentar ao jogar League of Legends. 

Especialmente relacionadas ao “uso” das mulheres como objeto sexual (RONDINY, 2014) Não 

somente mulheres, mas homens homossexuais e pessoas de outras etnias, são também 

frequentemente tratadas com desrespeito por alguns/mas jogadores/as. Isto poderia ser 

relacionado à falta de representatividade de outras identidades no jogo.  

Ao proporcionar personagens mais diversificadas, o jogo poderia alcançar públicos mais 

abrangentes e diminuir a margem da marcação hierárquica em que jogadoras são excluídas como 

consumidoras, ao mesmo tempo em que os jogadores, sentindo-se valorizados, passam a 

perseguir e intimidar as jogadoras e jogadores que não seriam consideradas/os “o público-alvo”. 

O papel do Design Gráfico em questionar valores e incentivar uma visão crítica, assim 

como uma maior preocupação com as formas gráficas de representação de personagens na mídia 



 

 

ainda tem muito a ser explorado. Esta pesquisa tem como foco a questão de gênero. Questões 

como o racismo nos jogos e aspectos relacionados à heteronormatividade e sexualidade não 

puderam ser exploradas com profundidade e podem motivar pesquisas posteriores. 
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