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INTRODUÇÃO 
 

A presente investigação tinha como objetivo identificar o perfil da mulher vídeo-jogadora e 

compreender como é que a comunicação de videojogos considera este público. Para tal foi 

utilizada uma combinação entre técnicas metodológicas qualitativas (observação participante, 

entrevistas, análise exploratória a anúncios de videojogos e recolha de depoimentos) e 

técnicas quantitativas (inquérito por questionário). 

Concluiu-se que as mulheres jogam de forma mais esporádica que os homens. As 

jogadoras casuais têm idades dos 18 aos 24 anos e as mais assíduas situam-se nas faixas 

etárias entre os 25 e os 44 anos. As plataformas preferidas para jogar pelas mulheres são 

o computador, consola e redes sociais e os géneros preferidos deste público são os 

“jogos on-line”, “simulação” e “ação e aventura”. Concluiu-se ainda que as preferências 

no que respeita aos géneros de videojogos se alteram, nas mulheres, com a regularidade 

de utilização.  

Outra das conclusões a que o presente estudo chegou prende-se com o facto de as vídeo-

jogadoras privilegiam nos videojogos os aspetos gráficos, a história e as personagens. 

Estas procuram nos videojogos uma forma de fuga à realidade, divertimento e desafio.  

Verificou-se também a existência de estratégias de comunicação de videojogos para 

o público feminino, tanto a nível das relações públicas como da publicidade. Ao nível desta 

última técnica, diferenças entre publicações especializadas e publicações cujo perfil do 

leitor é predominantemente feminino são notórias ao nível: das representações, 

sazonalidade, variedade de plataformas e títulos e estrutura dos anúncios. Os dados obtidos 

parecem apontar para o facto de inserções publicitárias nas revistas especializadas terem 

como público-alvo os jogadores mais assíduos, independentemente do seu género; sendo que 

as inserções publicitárias realizadas nas três revistas analisadas têm como público-alvo as 

mulheres, sejam elas não jogadoras ou jogadoras casuais. 

A indústria dos videojogos assume-se como um mercado em expansão, estimando-se que 

no presente ano atinja uma receita global de 65 biliões de dólares. Segundo o relatório 

publicado pela Entertainment Software Association (ESA), em 2010 os consumidores gastaram 

um total de 25.1 biliões de dólares nesta indústria a nível mundial. 

Apesar de um crescimento que tem vindo a manter-se ao longo dos últimos anos, uma nova 

tendência emerge na indústria dos videojogos: a das mulheres vídeo-jogadoras. Com um 

crescimento menos definido, este público tem vindo merecer atenção neste panorama (ESA, 

2010; GameVision Europe, 2010; Obercom, 2006-2007, 2008). 

A escolha da temática para o desenvolvimento da presente análise tem, na sua base, 

fatores diferenciados. Em primeiro lugar, é de destacar um elevado interesse pessoal em 

relação ao estudo do público feminino como um consumidor emergente na indústria de 

videojogos. Por outro lado, considera-se essencial a análise das diferenças entre jogadoras e 

não jogadoras, quer ao nível das motivações e preferências no caso das primeiras, como ao 
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nível dos fatores para não jogar, no caso das segundas. Por fim, assume-se como fulcral o 

facto de esta temática se constituir ainda como um campo de investigação pouco desenvolvido 

em Portugal. 

 

Consideram-se duas perguntas de partida: (1) como se caracteriza a mulher vídeo- 

jogadora?; e (2) como é que as marcas de videojogos comunicam com o público feminino?.  

Os principais objetivos deste estudo são: (1) caracterizar a mulher vídeo-jogadora (perfil 

demográfico, psicológico e social), assim como, a forma como a mesma engloba os videojogos 

no seu dia-a-dia; (2) caracterizar a forma como é realizada a comunicação de videojogos nas 

revistas da especialidade e nas revistas com um perfil de leitor predominantemente feminino. 

 

A abordagem metodológica possui um carácter predominantemente qualitativo. Assim, 

foram realizadas entrevistas a profissionais das revistas da especialidade, a vendedores de 

lojas de videojogos em Lisboa e a jogadores do sexo feminino. Foi também realizada uma 

recolha de depoimentos relativos às razões que levam os indivíduos a jogar, com o principal 

objetivo de identificação de diferenças de género. Realizou-se uma análise exploratória aos 

anúncios publicitários de videojogos nas revistas da especialidade e de três revistas cujo perfil 

do leitor é predominantemente feminino. O objetivo passou por compreender como é realizada 

a comunicação de videojogos, e se a mesma contempla o público feminino. Por fim, foi 

utilizada a técnica da observação participante, no evento MyGames Samsung.  

Recorrendo complementarmente a uma técnica quantitativa, optou-se pela realização de um 

questionário online que possibilitou a recolha de dados referentes ao perfil sociodemográfico 

das vídeo-jogadoras em Portugal, a tipologia e género de videojogos preferidos, e a frequência 

da sua utilização. 

 

No que respeita ao panorama de contextualização teórica do tema em análise, importa 

compreender que este se divide em duas temáticas principais: por um lado, as questões 

referentes às motivações, gostos e preferências pessoais; e, por outro, aquelas relacionadas 

com particularidades dos próprios videojogos e do papel da própria mulher nesta indústria. 

Royse et al. (2007: 562-573) abordam a questão da diferenciação das vídeo-jogadoras 

consoante a frequência de utilização destes produtos interligando-a com questões como o 

tempo disponível para jogar. Estabelecem uma ponte entre esta prática lúdica e a questão do 

lazer, especialmente no que respeita às diferenças entre as características do lazer do género 

masculino e feminino (Henderson, 1996: 150-151; Bitman e Wajcman, 2000: 166-169). As 

representações de género nos videojogos ganham também relevância, especialmente no que 

respeita aos estereótipos e ao carácter sexual das personagens femininas (Dietz, 1998: 433; 

Brand, Knight e Majewski, 2003; Ramírez et al., 2002; Janz e Martis, 2007: 146), interligando-

se tais factores com a masculinização da própria indústria (Rabasca, 2000; Hafner, 2004; 

Flanagan, 2005; Chess, 2006: 69; Jenkins e Cassell, 1998: 11). A esta linha de pensamento 

associa-se a diminuta presença feminina neste tipo de profissões e a temática da relação da 
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mulher com a tecnologia (Royse et al., 2007: 560-561; Chess, 2006: 28-31; Jenkins e Cassell, 

1998: 11; Martinson e Schwartz, 2002: 30-41; Kafai, 1998: 100).  

 

No que respeita à divisão da presente investigação, o Capitulo I realiza um resumo das 

principais características demográficas, sociais e psicológicas das vídeo-jogadoras, 

englobando ainda uma revisão à literatura com o principal objetivo de focar os pontos de 

pesquisa mais relevantes. Por sua vez, o Capitulo II descreve a metodologia utilizada na 

presente pesquisa, sendo que no Capítulo III são apresentados os resultados obtidos através 

da aplicação da mesma. Por fim, a Conclusão apresenta as considerações finais à análise 

realizada, abordando pontos fortes e fracos da mesma e possibilidades de estudos futuros a 

desenvolver neste âmbito de análise.  
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CAPÍTULO I  

O VIDEOJOGO E A MULHER VIDEO-JOGADORA: CONCEITOS 

E DEBATES 
 

Importa, antes de mais, proceder à operacionalização do conceito de videojogo. O 

Dicionário da Língua Portuguesa define-o como um “aparelho eletrónico de carácter lúdico que 

inclui um dispositivo de entrada de dados e um dispositivo de exibição visual”. Por sua vez, 

Esposito (2005), que elabora uma definição a partir de vários contributos, sugere que “o 

videojogo é um jogo que jogamos graças a um aparato audiovisual e que pode ser baseado 

numa história”. Gallant (2009) define videojogo como um “software que exibe imagens num 

ecrã, interage com o jogador ou jogadores e é pretendido que forneça desafio e/ou produza 

uma reação estética no espectador”. Smed e Hakonen (2003: 1) acrescentam que um jogo 

envolve três componentes fulcrais: (1) os jogadores que estão dispostos a participar; (2) as 

regras que definem os limites do jogo; e (3) os objetivos do jogo, que muitas vezes resultam em 

conflito e rivalidade entre os vários jogadores. Também Jull (2005) contribui para a definição de 

videojogo, afirmando que é “um jogo jogado usando um computador e uma exibição vídeo. 

Pode ser um computador, um telemóvel ou uma consola de jogos”, explicitando a existência 

das várias plataformas que permitem a interação e jogabilidade. Iremos abordar mais 

detalhadamente além do conceito de videojogo, o conceito de jogo de computador e o de jogo 

on-line, na senda da proposta de Duarte (2009: 12). 

 

No que diz respeito ao primeiro conceito, Smed e Hakonen (2003: 3) definem jogo de 

computador como “um jogo que é realizado com a ajuda de um programa de computador”, 

explicando, ainda, que o papel do computador num jogo passa por coordenar o processo de 

jogo, por ilustrar a situação e por participar nela por intermédio do jogador. Jenkins e Cassell 

(1998: 37) afirmam que o termo jogo de computador se refere “a jogos que são jogados num 

computador doméstico”. Duarte (2009: 12) concorda com a ideia de que os jogos de 

computador são mediados através de um computador e que, por sua vez, os videojogos 

recorrem à utilização de um display de vídeo como principal aparelho, apresentando o caso 

dos jogos de consola que recorrem à ligação deste aparelho à televisão. Para Jenkins e 

Cassell (1997: 37) o conceito de videojogo refere-se “ a jogos que são jogados em salões de 

jogos ou em sistemas de jogo como Sega ou Nintendo”. 

Por fim, os jogos on-line definem-se como “qualquer jogo baseado em computador, jogado 

através da Internet, incluindo o PC, consola ou jogos wireless” (Organization for Economic Co-

operation and Development – OECD, 2005: 9), englobando tanto as situações em que um 

reduzido número de indivíduos está a jogar em conjunto o mesmo jogo (2-16), como as 

situações em que há um vasto número de jogadores a jogar ao mesmo tempo (como é o caso 

dos Massively Multiplayer On-line Role Playing Games [MMORPG] com mais de 10 000 de 

jogadores a jogar em simultâneo) (OECD, 2005: 9). 
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Apesar da tentativa de explicitar da forma mais clara possível os conceitos acima 

abordados, é necessário compreender que as várias definições de videojogo nem sempre são 

objectivas e concordantes, sendo utilizadas, em muitas ocasiões, de forma menos correcta e 

precisa (Tavinor, 2009: 15-34; Nielsen, Smith e Tosca, 2008: 23). Assim, por questões de 

facilidade de compreensão, e uma vez que o enfoque do presente estudo se prende com o 

utilizador de videojogos e com as dimensões a ele associadas, assume-se a designação de 

videojogos na sua globalidade. Esta definição lata engloba as diversas tipologias de jogos, 

assim como, as diversas plataformas utilizadas. Não obstante, em casos em que se considere 

pertinente uma maior descrição da especificidade do videojogo ou plataforma utilizada, esta 

será devidamente realizada. 

 

1. Quem são, como jogam e o que jogam – O perfil das vídeo-jogadoras 

 

A emergência de um novo público consumidor pressupõe a sua identificação, quantificação 

e caracterização, para que se torne possível compreender as suas particularidades e 

responder de forma eficaz às suas necessidades.   

No que diz respeito à indústria dos videojogos, esta necessidade de conhecimento recai 

sobre um público feminino, que apesar de normalmente não ser associado a esta indústria, 

começa atualmente a apresentar um crescimento considerável.  

 

De acordo com o relatório publicado pela ESA (2010)
 1

, as mulheres vídeo-jogadoras 

representam atualmente 42% dos jogadores dos Estados Unidos, sendo que 

comparativamente ao ano anterior este valor registou um aumento de dois pontos percentuais. 

Importa ainda denotar que as mulheres com 18 ou mais anos representam uma porção 

bastante significativa da população americana que joga videojogos (37%), sobretudo quando 

comparada com os rapazes com idades até aos 17 anos (13%). 

Relativamente ao panorama europeu, o relatório publicado pela GameVision Europe (2010), 

permite constatar que 31% da proporção da população europeia que é vídeo-jogadora
2
 é do 

sexo feminino. São as jogadoras francesas e suecas a apresentar os valores mais elevados de 

atividade (45%) e, no extremo oposto, as italianas e polacas quem apresenta os valores mais 

baixos (24%).  

                                                           
1 Os dados da primeira parte deste estudo foram recolhidos nos cinco maiores territórios europeus (Reino Unido, Itália, 

Alemanha e Espanha), provenientes do estudo “Game Vision European Market Sizing Study Spring 2010” que utilizou 

uma amostra de 2000 indivíduos, com mais de 16 anos, em cada país. As estimativas da Polónia, Holanda e Suécia 

são baseadas numa pesquisa omnibus realizada especialmente para este relatório (Polónia – 1000 entrevistas face a 

face; Holanda e Suécia – 1000 entrevistas por telefone [Computer Assisted Telephone Interviewing]). Os dados das 

restantes subdivisões do estudo são baseados em questionários de jogadores, não jogadores e pais que não jogam, 

realizados em 18 países europeus. A amostra de cada país reflecte a população relativa de jogadores do mesmo e 

abrange as faixas etárias dos 16 aos 49 anos (não sendo incluídos os jogadores com menos de 16 anos). 
2
 Este relatório definiu como vídeo jogador, todos aqueles que haviam jogado nos últimos seis meses até à data do 

estudo, independentemente de terem ou não comprado um videojogo.  
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Importa ainda referir, que as diferenças entre géneros, neste âmbito, são mais equilibradas 

no Reino Unido, França e Holanda. 

 

No que diz respeito ao panorama nacional, o relatório publicado pela Obercom (2006-2007), 

permitiu compreender, segundo dados da Marktest, a existência de uma assimetria de género 

no que respeita à posse de equipamentos. Esta tendência é identificável desde 2000 e, de 

acordo com o relatório mencionado, entre 2006 e 2007 58,6% dos lares com um representante 

do sexo masculino possuíam uma consola de videojogos contra 41,4% dos lares com um 

representante do sexo feminino.  

Por sua vez, em 2008 e de acordo com posterior relatório publicado pela Obercom, esta 

assimetria de género continua a ser visível, uma vez que dos indivíduos inquiridos que jogam 

videojogos
3
, apenas 29,9% são do sexo feminino, sendo que somente 6,9% do total das 

mulheres portuguesas diz realizar esta prática.  

Relativamente ao suporte escolhido para jogar, o preferido dos portugueses é o 

computador, seguido da consola Wii (GameVision Europe, 2010). 

Ainda que em crescimento e por isso merecedor de atenção, quando comparado com o 

número de consumidores de videojogos do sexo masculino, o segmento das jogadoras 

continua, ainda, a ser reduzido, perpetuando a noção de masculinização da indústria, como 

sendo quase um “boys club”.  

Do ponto de vista comercial, torna-se claro que a ideia de rotular os videojogos com uma 

prática masculina reduz o mercado potencial, para menos de 50% da população (Kline et al. 

2003:258). Segundo estes autores, apesar de existirem videojogos que tiveram sucesso entre 

o público feminino, criar uma cultura de jogo que seja consistente e extensiva a este tipo de 

público exige um forte investimento: desde a pesquisa sobre que tipo de jogos este público 

gostaria de jogar, à contratação de programadores que pudessem criar jogos que 

respondessem a esses requisitos, passando, ainda, pela comunicação publicitária, para alertar, 

persuadir e entusiasmar potenciais consumidoras.  

Assim, para melhor compreender o perfil deste público foi realizada uma análise a relatórios 

e estudos quantitativos relevantes para a temática, de modo a estudar simultaneamente as 

tendências presentes nos Estados Unidos e Europa (para uma visão mais global) e em 

Portugal e Espanha (para uma visão mais especifica/local).  

Procedeu-se à divisão da mesma em duas grandes temáticas: a primeira incide sobre os 

hábitos de consumo deste tipo de público (nomeadamente horas passadas a jogar, compra de 

videojogos, suportes escolhidos e preferências na atividade de jogo); e, a segunda foca as 

preferências e motivações do público feminino vídeo jogador, com especial incidência no tipo 

de videojogos e temáticas privilegiadas.
4
 

                                                           
3
 Inquérito extensivo por questionário, através de uma entrevista direta, a uma amostra representativa da população 

portuguesa residente em Portugal continental, de idade igual ou superior a 15 anos de idade. A amostra teve como 

universo de referência a população portuguesa e os resultados do Recenseamento Geral da População - Censos de 

2001.  
4
 Por já ter sido realizada a abordagem à quantificação deste segmento (com base nos relatórios acima mencionados) 

na Introdução da presente investigação, optou-se por suprir esse campo de análise no presente capítulo.  
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1.1. Como jogam? – Hábitos de consumo das vídeo-jogadoras 

 

No que diz respeito à compra de videojogos de forma frequente nos Estados Unidos e de 

acordo com o relatório publicado pela ESA (2010), 48% dos indivíduos que os compram são do 

sexo feminino, sendo que este público assíduo já joga, em média, há 10 anos. Por outro lado, 

46% dos inquiridos europeus do sexo feminino (no relatório publicado pela GameVision 

Europe, 2010), não compraram qualquer tipo de videojogo no último ano (referente ao estudo) 

e 42% comprou entre 1 a 3 videojogos. 

No que diz respeito ao número de horas passadas as jogar, apenas 5% das mulheres joga 

frequentemente. Contudo 45% dos inquiridos do sexo feminino na Europa joga casualmente, 

sendo que 38% não joga videojogos.  

O relatório publicado pelo Observatório del Videojuego y de la Animación (2006) permite 

concluir que mais de metade das mulheres espanholas que participaram no questionário 

despendiam regularmente parte do seu tempo de lazer a jogar videojogos (com principal 

incidência na utilização mais do que uma vez por semana), tendo começado a jogar quando 

lhes foi oferecido um videojogo pela família (pais, irmãos ou irmãs, por exemplo).  

 

Relativamente ao uso dos sistemas de jogo, o relatório publicado pela GameVision Europe 

(2010) demonstra que há na Europa uma clara predominância do sexo feminino na utilização 

das consolas DS/ DS Lite/ DSi e Wii. Pelo contrário, os telemóveis e computadores apresentam 

uma divisão uniforme no que respeita ao género dos utilizadores. 

De acordo com o relatório do Observatório del Videojuego y de la Animación (2006), e 

relativamente ao tipo de suporte escolhido, três em quatro mulheres jogam no computador 

(71,81%), com principal incidência nas faixas etárias entre os 7-13 anos e os 18-35 anos. Os 

telemóveis são a plataforma menos usada (quando comparada com o computador e a 

consola); no entanto, uma em cada cinco mulheres afirmou que iria utilizar este tipo de suporte 

para jogar no futuro. A faixa etária que apresenta uma maior relutância em jogar através dos 

telemóveis é aquela que abrange idades acima dos 35 anos, sendo que entre os 7-13 anos 

verifica-se o oposto. Quanto às consolas, a percentagem de mulheres que joga e pensa 

continuar a jogar no futuro através deste tipo de suportes é elevada (68,84%), com principal 

incidência na faixa etária entre os 18-35 anos. 

Importa ainda acrescentar que metade das mulheres questionadas neste estudo joga 

regularmente contra a “máquina”. No entanto, uma em três mulheres joga com a família ou 

amigos, uma prática associada maioritariamente às jogadoras esporádicas. 

1.1.2. O que jogam? – Preferências, motivações e opiniões das vídeo-jogadoras 

 

Quando nos debruçamos sobre a análise das motivações que levam o público feminino 

a jogar, é perceptível, de acordo com o relatório publicado pela GameVision Europe, que o 
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sexo feminino joga: (1) quando está aborrecido/para passar o tempo; (2) para relaxar e 

aliviar o stress; (3) porque é divertido. 

Segundo o relatório do Observatório del Videojuego y de la Animación (2006), são os 

videojogos com temas como “arcade”
5
, “aventuras gráficas” e “simuladores”, que se 

assumem como os favoritos entre as mulheres. Temas como “desporto”, “corridas”, “jogos 

on-line” e “puzzles” situam-se numa posição intermédia e, videojogos para crianças ou com 

conotação erótica são os menos apreciados por este público.  

Os videojogos preferidos das mulheres que participaram no estudo acima referido foram: 

o The SIMS, Final Fantasy, Mario Bros., The Legend of Zelda, Tetris, World of Warcraft, Need 

for Speed, Pro Evolution Soccer, Tekken, Resident Evil, SingStar, Counter Strike, Animal 

Crossing, Monkey Island e Age of Empires.
6
 

As mulheres questionadas elegeram como uma necessidade, mais videojogos de 

estratégia e que permitam resolver problemas e enigmas. Em suma, este estudo permitiu 

constatar que as mulheres gostariam ter à disposição videojogos mais interactivos, ou 

com personagens femininas no papel de protagonista, assim como argumentos e 

personagens fantásticas, videojogos baseados em livros e filmes e videojogos que 

abordassem o amor e aventuras românticas. As necessidades menos demarcadas 

prendem-se com videojogos de perseguição e tiros, e aqueles que figuram aviões, barcos e 

carros, assim como aqueles em que figuram batalhas históricas e desporto (Observatório del 

Videojuego y de la Animación, 2006).  

 

Em suma, o perfil da mulher vídeo-jogadora pode ser definido, com base nos estudos 

referidos, da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Inicialmente encontrados somente em máquinas de jogo nos tradicionais salões de jogo, o género “arcade” 

actualmente pode ser encontrado em formato videojogo. Este género representa jogos com níveis curtos, com 

dificuldade crescente e controlos simples e intuitivos. São exemplos o Pinball, PacMan. 
6
 Expostos por ordem de preferência, de acordo com o Top 10 apresentado no estudo 
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Tabela 1 – Possível perfil da mulher vídeo-jogadora 

 

Fonte: Produção própria com base nos relatórios acima referidos
7
 

 

1.2. Contextualização teórica  

 

Abordando a contextualização teórica da temática em questão, importa referir que as 

principais correntes de pesquisa no âmbito da presença feminina no panorama dos 

videojogos se dividem em duas temáticas centrais: (1) questões relacionadas com 

preferências, motivações pessoais e particularidades da relação entre a mulher e os 

videojogos; e (2) questões relacionadas com o design dos videojogos e o papel das 

mulheres nesta indústria.  

As motivações pessoais e as particularidades de cada jogador ganham relevância na 

distinção, não só entre o que os homens e as mulheres preferem num videojogo, mas também 

naquilo que cada jogador(a) quer individualmente. Por outro, a forma como os videojogos são 

                                                           
7
 “Essential Facts about the computer and video game industry” (ESA, 2010); “Video Gamers in Europe 2010” 

(GameVision Europe, 2011); “Game Developer Demographics: An Exploration of Workforce Diversity” (IGDA, 2005)  

“Anuário da Comunicação 2006-2007” (Obercom, 2008); “Videojogos na Sociedade em rede” (Oberco, 2009); “Women 

and videogames – Habits and preferences of the video gamers” (Observatorio del videojuego y de la animación, 2006) 

 

 

PREFERÊNCIAS RELATIVAS AO VIDEOJOGO: 

(1) Joga: a) quando está aborrecido/para passar o 
tempo; b) para relaxar e aliviar o stress; c) porque é 
divertido; 

 

(2) Gosta de temas como: “arcade”, aventuras gráficas 
e simuladores;  

 

(3) Não gosta de temas como: infantil e erótico; 

 

(4) Tem preferências diferenciadas no que diz respeito 
ao videojogo preferido; 

 

 

COMPORTAMENTO PERANTE O VIDEOJOGO: 

 

(1) Começou a jogar por intermédio da família e/ou 
amigos;  

 

(2) Joga mais que uma vez por semana entre 1 a 5 
horas; 

 

(3) Joga no PC, consola ou telemóvel;  

 

(4) Costuma jogar sozinha; 

COMPORTAMENTO PERANTE O VIDEOJOGO 
(CONT.): 

 

(5) Apresenta uma crescente noção de que os 
videojogos não são somente masculinos;  

 

(6) Caso seja mãe, é ela que tem maior probabilidade 
de comprar os jogos para os filhos e de monitorizar a 
actividade.  

 

 

 

 

NECESSITA DE VIDEOJOGOS QUE: 

(1) Sejam mais interactivos;  

 

(2) Com personagens femininas no papel de 
protagonista; 

 

(3) Com argumentos e personagens fantásticas;  

 

(4) Sejam baseados em livros e filmes; 

 

(5) Abordem o amor e aventuras românticas. 

 

VÍDEO-JOGADORA 
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criados e programados tem repercussões profundas no consumo dos mesmos, especialmente 

quando analisamos o ponto de vista do público feminino. 

Deste modo, a revisão à literatura que se segue foca: (1) o que leva as mulheres a jogar ou, 

pelo contrário a não contemplar esta prática; (2) a forma como as questões do lazer no 

feminino se interligam com a inserção dos videojogos no quotidiano das mulheres; (3) as 

questões das representações de género nos videojogos; (4) o contributo das mulheres para a 

indústria dos videojogos; e (5) a relação da mulher com a tecnologia e com os videojogos.  

 

1.2.1. “O que as mulheres querem”: Tipologias e preferências do público 

feminino  

  

Antes de abordar o consumo de videojogos por parte do público feminino, importa 

debruçarmo-nos primeiramente sobre a questão do consumo em si, especialmente no que 

respeita ao género feminino. As reestruturações sociais, políticas e económicas e a sua relação 

com a emancipação do género feminino, contribuíram para o posicionamento da mulher como 

um elemento activo e de extrema importância no processo de consumo nas sociedades 

modernas (Grazia e Furlough, 1996: 11-21). Estas autoras (1996: 21) acrescentam que a 

expansão de uma economia visual moderna e o conceito de “vida material” contribuíram 

largamente para o aumento da visibilidade das relações, geralmente intrigantes e obscuras que 

as mulheres têm com “as coisas”. 

De acordo com Andrews e Talbot (2000: 1), o consumo incorpora, de múltiplas formas, o 

quotidiano das mulheres, chegando estes autores a afirmar que “nas sociedades capitalistas 

ocidentalizadas é uma inevitável experiência que faz parte do ser mulher”. Também Grazia e 

Furlough (1996: 1-2) contribuem para esta perspetiva com a sua curiosa frase “Consumption, 

thy name is woman”, concedendo uma identidade de género a uma prática comum dos 

indivíduos e das sociedades atuais, classificando-a como uma atividade humana, tão natural 

como o sexo, o lazer ou o tempo despendido em família. 

No entanto, rapidamente o debate foi lançado sobre este assunto, questionando-se as 

feministas se o consumo em massa constitui, para as mulheres, um fator de emancipação ou 

repressão: de um lado os defensores de que o consumo vitimiza as mulheres, em grande parte 

devido aos padrões de beleza e estilo; e, de outro, os defensores de que o consumo liberta as 

mulheres, principalmente pelo facto de as soltar dos constrangimentos da domesticidade 

(Grazia e Furlough, 1996: 7). 

importa ter em conta que, para compreender este tipo de público é, necessário 

compreender que o sexo feminino tem diferentes comportamentos e visões sobre esta indústria 

e sobre os produtos desta, conforme o modo como os incorpora no seu quotidiano. as 

perceções de uma jogadora assídua são, de facto, diferentes daquelas de uma jogadora casual 

ou, no extremo oposto, das mulheres que não jogam (Royse et al. 2007: 562-573). A variação 

das preferências vai assim mudando, não só de indivíduo para indivíduo, mas como os autores 

as classificam, de “power users”, para “moderate users” e “non-users”. Enquanto as 
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primeiras demonstram uma maior preferência pelo desafio e competição que alguns jogos 

apresentam, as segundas, privilegiam jogos que lhe dêem mais oportunidades para ganhar. 

Finalmente, o grupo das “non-users” classifica os videojogos como uma perda de tempo 

(Royse et al. 2007: 562-573). Também Taylor (2006: 72) abordou a questão do 

diferenciamento de jogador para jogador, afirmando que no caso de experiências mais 

intensas de jogo o mais importante para o jogador é a produtividade, enquanto no que respeita 

a experiências de jogo mais casuais, a componente principal passa a torna-se a diversão. 

Estudos evidenciaram as preferências do sexo feminino no que diz respeito aos 

videojogos, colocando o enfoque no facto de este preferir mistérios, histórias e enredos 

complexos, dando igualmente importância às personagens e relações (Kline et al., 2003: 

260; Brunner, Bennett e Honey, 1998: 82-85). Estes últimos autores, referem ainda que o 

público feminino privilegia a acção inteligente e que para este, é mais importante o que se 

ganha e o que se perde do que o facto de ganhar ou perder, acrescentando os mesmos que 

“as raparigas não estão interessadas na conquista do mundo. As raparigas realmente preferem 

triunfos mais pessoais”. De facto, enquanto o público masculino procura nos videojogos mais 

um desafio, o público feminino procura mais uma história, destacando os autores que para 

este último é mais relevante a persuasão do que a conquista. No entanto, também a 

aventura ganha relevância, referindo os autores que as jogadoras “não querem simplesmente 

ser salvas, querem ser elas a realizar o salvamento”, interligando-se esta perspetiva com a 

necessidade de criação de ambientes virtuais que possibilitem uma vasta escolha entre 

personagens, permitindo, por exemplo, escolher uma personagem do sexo feminino (1998: 

82-83). Autores como De Jean, Upitis, Koch & Young (1999) provaram a que a identificação 

com um protagonista do sexo feminino contribuía para a apreciação do videojogo por parte do 

público feminino. 

Apesar de todas as indicações e estudos realizados acerca daquilo que seria a abordagem 

ideal à narrativa de jogo para captar este público, continuam a existir razões que poderão 

afastar este público da utilização de videojogos no seu dia-a-dia.  

As principais razões apontadas para a não utilização dos videojogos são: (1) falta de 

tempo; (2) videojogos considerados como aborrecidos; e (3) o preço dos videojogos.  

Os principais fatores que poderiam levar as não jogadoras as jogar são: (1) jogos que 

estimulem a imaginação/ façam pensarem; (2) que possam ser jogados em curtos 

períodos de tempo; (3) que não demorem muito tempo a completar; (4) tenham preços 

mais acessíveis; e (5) que pareçam fáceis e divertidos (idem).  

Deste modo, importa desde logo compreender que o fator tempo se torna um obstáculo 

relevante e esta necessidade de videojogos quase instantâneos encontra-se intimamente 

relacionada com as teorias sobre o lazer no feminino. Henderson (1996: 150-151) sugere 

que: (1) as diferenças no lazer entre homens e mulheres advêm de questões contextuais e não 

biológicas; (2) quantos mais papeis a mulher adotar, menor a probabilidade de ter momentos 

pessoais de lazer; e (3) que as próprias definições de lazer variam de mulher para mulher. 

Bitman e Wajcman (2000: 166-169) concordam com a ideia da existência de uma lacuna de 
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género no lazer, sofrendo as mulheres de uma escassez de tempo, fruto da necessidade de 

coordenar os tempos de lazer com o trabalho e a família. Deste modo, as experiências de 

lazer das mulheres estão normalmente interligadas com um vasto número de actividades 

que se sobrepõem, tornando esses momentos menos agradáveis quando comparados com 

os momentos de lazer dos homens. Por sua vez, Martinson e Schwartz (2002: 32) assentem a 

ideia de que as distinções que as mulheres fazem entre trabalho e lazer são menos claras e, 

no caso de terem família, é esta quem domina os seus tempos de lazer. 

Os resultados do estudo de Royse et al. (2007: 570) permitiram compreender que esta 

tendência está intimamente relacionada com os videojogos, uma vez que segundo os autores, 

“O tempo parece ser significante na rejeição dos jogos pelas mulheres (…) porque o seu tempo 

de lazer é largamente determinado pela família e pelas responsabilidades laborais”. Neste 

sentido, a ideia de que a mulher escolhe os seus momentos de lazer com base não apenas no 

que gosta de fazer, mas sim naquilo que consegue encaixar no seu horário extremamente 

fragmentado ganha relevância (Chess, 2006: 9).  

 

1.2.2. A mulher, a tecnologia e a indústria dos videojogos – inclusão ou 

exclusão? 

 

O facto de o público feminino continuar ainda a representar um número menos elevado na 

indústria dos videojogos poderá, estar também relacionado com as particularidades dos 

próprios jogos e, consequentemente, com as particularidades da industria que os cria. Assim, 

as representações de género nos videojogos e a masculinização da indústria assumem-

se como dois tópicos de pesquisa que apresentam uma relevância importante neste estudo. 

No que respeita às representações de género neste tipo de ambientes virtuais, estas 

poderão desempenhar um papel relevante para o afastamento do público feminino. Se por um 

lado os videojogos figuram um número reduzido de personagens femininas (Dietz, 1998: 

433; Brand, Knight e Majewski, 2003), por outro, quando o fazem, estas são normalmente 

representações sexuais e estereotipadas, com um carácter passivo ou ineficaz (Dietz, 

1998: 434-436; Ramírez et al., 2002). Esta masculinização dos videojogos é abordada na obra 

de Jenkins e Cassell (1998: 340), acrescentando Daviault (2000: 70) que “a maioria dos 

personagens masculinos assenta no ideal de imagem masculina, mas as personagens 

femininas assentam no ideal masculino daquilo que é a mulher perfeita”
8
. 

No entanto, também neste campo as diferenças entre jogadoras se manifestam, uma vez 

que as que jogam mais assiduamente apresentam uma maior tendência para escolher e criar 

personagens com uma conotação mais sexual, procurando aliar a uma sensualidade 

(feminina), a força (masculina) (Royse et al. 2007: 562-564). Bertozzi (2008: 479) afirma que 

esta escolha de avatares
9
 hiper-sexualizados como autorrepresentação poderá ser justificada 

                                                           
8
 Citação original: “Most male characters fit the ideal body image of guys, but female characters fit men´s ideal image of 

a woman”. Daviault (2000: 70) 
9
 De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, Avatar significa: 1) em sentido figurado – transformação; 

metamorfose; 2) no contexto informático – ícone gráfico escolhido por um utilizador para o representar em 
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pelo facto de as jogadoras não estarem apenas preocupadas em atingir o sucesso no 

videojogo. Elas procuram também em proteger o seu estatuto de mulheres sexualmente 

viáveis, por sentirem que o mesmo poderá ser ameaçado pelo seu sucesso na prática de 

videojogos. Acrescenta, ainda, que ao questionar frequentemente os seus alunos, a maior 

parte deles responde que não namoraria com uma mulher que fosse capaz de os superar num 

videojogo. 

Apesar de tudo, o panorama das representações de género nos videojogos parece estar a 

alterar-se, com estudos que demonstram que as personagens femininas começam, agora, 

a ser retratadas de forma mais igualitária em relação às masculinas (Jansz e Martis, 2007: 

146; Brand, Knight e Majewski, 2003).  

Por outro lado, as perspetivas de que os videojogos são mais direccionados para o público 

masculino, devido às características da própria indústria (designers, programadores, 

produtores e markeeters são maioritariamente homens) ganham relevância (Rabasca, 

2000; Hafner, 2004; Flanagan, 2005; Chess, 2006: 69; Jenkins e Cassell, 1998:11). Jenkins e 

Cassell (2008) afirmam que a indústria de videojogos continua a criar jogos para homens, 

sendo que as mulheres são, na melhor das hipóteses, um publico secundário: “se um jogo 

mainstream atrair as mulheres, é visto pela maior parte dos executivos da indústria dos 

videojogos como um feliz acidente”. 

No entanto, a inserção do público feminino na indústria dos videojogos deu-se nos anos 90, 

com o “Girls’ Game Movement” (Jenkins e Cassell, 2008; Chess, 2006: 23) e com o 

surgimento de programadoras de videojogos do sexo feminino que despoletaram as primeiras 

criticas aos estereótipos gerados pela indústria (Kline et al., 2003: 259). Assim, nasceram nesta 

altura novos tipos de conteúdo, novos modelos de jogo e interatividade e novas estéticas 

visuais, no fundo, uma nova dinâmica comercial que pretendia atrair novos consumidores 

(Jenkins e Cassell, 2008). Purple Moon foi um dos exemplos de empresas criadas na altura, 

com 80% de colaboradores do sexo feminino, que desenvolveu videojogos com base na 

investigação realizada por Laurel (que conseguiu, através de mais de mil entrevistas, identificar 

os pontos relevantes que um jogo para este público deveria ter). No entanto, Gouveia (2008: 

277) afirma que este período de suposta emancipação dos videojogos direccionados para o 

público feminino acabou, na verdade, por perpetuar “precisamente o universo azul-para-o-

menino e rosa-para-a-menina”. Esta conceção cultural acaba por fazer prevalecer estereótipos 

de género e Bryson e de Castell (1998: 251) afirmam que “os desejos das raparigas têm muito 

mesmo a ver com o que elas querem, do que com o tipo de raparigas que os adultos, seja em 

termos de educação ou do ponto de vista laboral, querem produzir”. Deste modo a forma como 

as raparigas aprenderam a “empacotar os seus desejos em caixas cor-de-rosa” tem muito 

menos a ver com o que as mesmas querem do que aquilo que os adultos querem para elas 

(Daviault, 2000: 70). 

                                                                                                                                                                          
determinados jogos e comunidades virtuais. O Dicionário on-line Merriam-Webster define Avatar como sendo uma 

imagem electrónica que representa algo (geralmente o próprio jogador) e é manipulada pelo utilizador, como no caso 

dos videojogos  
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Apesar de tudo, este tipo de avanços fez com que o público feminino nesta indústria 

começasse a ser notado. De facto, perante a situação inicial, as mulheres interessadas em 

modificar o panorama tiveram que se tornar autodidatas. Jenkins e Cassell (2008) afirmam que 

“se a indústria de videojogos não produz o tipo de jogos que as mulheres querem jogar, elas 

simplesmente os criarão” e foi exatamente isto que aconteceu com o aparecimento dos 

primeiros clãs de jogadoras na história dos videojogos. Nomes como Psycho Men Killers, Die 

Valkirie ou Riot Grrls apelidam os clãs totalmente femininos que começaram a aparecer no 

videojogo Quake. Responsáveis por terem pirateado o modelo standard do corpo dos avatares 

masculinos de modo a criarem um modelo feminino, foram as precursoras da possibilidade de 

na escolha dos avatares: posteriormente, a sua invenção foi incorporada de forma oficial pela 

produtora do videojogo (id Software), na sequela do mesmo (Quake 2) (Kline et al., 2003: 262).  

 

Ao longo dos anos, o panorama mudou e de acordo com Kafay et al. (2008: 16) 

actualmente os videojogos procuram incorporar ferramentas de modificação, como a 

personalização do avatar e dos próprios níveis de jogo. Deste modo, se nos anos 90 este 

tipo de ferramentas de modificação não eram incluídas no pacote comercial dos videojogos, 

“obrigando” os jogadores a “piratear” o conteúdo e a modificá-lo (embora frequentemente 

apenas os hackers
10

 conseguissem fazê-lo) hoje, estas ferramentas são disponibilizadas a 

todos os jogadores. Para Kafay et al. (2008: 16) a “libertação” deste tipo de funcionalidades 

dinamiza o envolvimento dos jogadores com o videojogo, quer sejam do sexo feminino ou 

masculino. 

Por outro lado é necessário compreender que a diversidade dos profissionais neste tipo 

indústria se assume como algo que teria resultados claramente positivos (International Game 

Developers Association – IGDA, 2005). No entanto, o relatório publicado pela IGDA (2005) 

demonstrou que as mulheres que trabalham na indústria dos videojogos representam um 

número bastante reduzido, ocupando cargos relacionados com escrita, Marketing, Relações 

Publicas e vendas e, de forma bastante mais diminuta, cargos relacionados com programação 

e criação dos videojogos.  

A inserção de mais mulheres nos últimos cargos referidos poderá potencializar o 

crescimento de consumidores de videojogos do sexo feminino: um estudo realizado na 

Michigan State University permitiu concluir que as raparigas atribuíram avaliações mais altas a 

videojogos criados por equipas compostas totalmente de elementos femininos do que os 

criados por equipas só de elementos masculinos, importando referir que os entrevistados não 

sabiam o género das equipas de designers (Heeter et al., 2004: 14-16).  

Importa compreender que a ainda reduzida presença do público feminino consumidor de 

videojogos e o diminuto número de mulheres designers e programadoras nesta indústria se 

encontram intimamente relacionados (Chess, 2006: 69). A autora acrescenta ainda que “como 

ser um fã de videojogos é a razão mais provável para os designers e programadores acabarem 

                                                           
10

 De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, Hacker significa: indivíduo que acede ilegalmente a 

sistemas computacionais (Ciber-pirata, Pirata Informático). O Dicionário on-line Merriam-Webster define Hacker como 

sendo uma pessoa que ganha acesso e usa informação de forma ilegal em sistemas computacionais alheios. 
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na indústria dos videojogos, a falta de atratividade dos videojogos para muitas mulheres, afeta 

diretamente quem faz os jogos” (2006: 69). Também Jenkins e Cassell (1998: 11) relacionam a 

masculinização dos videojogos e a masculinização da indústria que os cria, afirmando que “a 

relação entre um maior interesse dos rapazes no jogo e a sua maior integração nos melhores 

empregos tecnológicos não é acidental”. 

Assim, a diminuta presença das mulheres em cargos altamente tecnológicos como é o caso 

do design e programação de videojogos poderá relacionar-se com o reduzido contacto que as 

mesmas têm com a tecnologia, defendendo Chess que “jogar com a tecnologia ajudaria as 

mulheres a aumentar os seus níveis de conforto, tornando-as potencialmente mais à vontade 

com o seu uso em casa e no trabalho” (2006:33). 

 

além da relação das mulheres com os videojogos, torna-se necessário compreender a 

sua relação com a tecnologia. 

As noções da cultura popular, desde cedo se encarregaram de conotar a mulher como um 

elemento pouco competente que no que diz respeito às competências tecnológicas (Chess, 

2006:28), seja porque conduzem mal ou carregam em todos os botões antes de encontrarem o 

correto, noções de que o género feminino é incapaz de lidar com a tecnologia estabeleceram-

se de forma substancial na sociedade. Chess (2006: 31) acredita que a questão central que 

advém desta realidade, é se este problema é um resultado da predominância e dominação 

da tecnologia por parte dos homens, ou, se, por outro lado, a própria tecnologia acaba por 

ser patriarcal. De Castell e Bryson (1998: 232 apud Gouveia, 2008: 280) afirmam que “a 

tecnologia já vem com o género e o seu género é inevitavelmente masculino”. 

Várias perspectivas feministas surgem a partir desta temática: as feministas liberais 

tentaram que as mulheres adotassem papéis mais masculinos no que diz respeito à tecnologia, 

quer no que respeita ao ambiente laboral como às próprias vivências; as Eco-feministas 

sugerem que as mulheres não devem participar ou ter contacto ativo com as tecnologias 

emergentes; e, por último, no extremo oposto, as Ciber-feministas vêem a tecnologia como a 

resposta para o empowerment do género feminino (Chess, 2006: 31).  

A autora considerou que esta última possui uma importante aplicabilidade para o estudo da 

relação entre mulher e videojogo. A maioria dos argumentos Ciber-feministas resultam da 

influência da obra “Cyborg Manifesto” de Donna Haraway (1991). Na sua obra, a autora 

defende que o cyborg (uma combinação de organismo e máquina) se assume como a solução 

para o eliminar das lacunas de género. Para Haraway (1991) esta seria a solução para um 

“enorme mundo sem géneros” (apud Chess, 2006:32).  

 

Chess (2006: 32) destaca o facto de o Ciber-feminismo utilizar a tecnologia como meio 

para esbater as barreiras de género, sugerindo a existência de um vasto potencial para lá 

das noções básicas de feminilidade e masculinidade. A autora realça ainda que as 

tecnologias on-line permitem aos indivíduos ultrapassar as noções básicas de género, ao 

experimentarem novos corpos e personalidades virtuais. De acordo com Deviault (2000: 64) 
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este tipo de desmaterialização do corpo e das barreiras de género acaba por potenciar um 

maior igualitarismo: “de facto, as raparigas podem competir de forma mais direta e agressiva 

com os rapazes na arena dos videojogos, do que alguma vez seria possível nas brincadeiras 

de quintal do mundo real”. 

Por sua vez Royse et al. (2007: 560-561) sugerem uma simbiose entre o termo 

“techonologies of the self”, cunhado por Focault, e o termo “techonologies of gender” cunhado 

pelos modelos feministas. Desta junção resulta o conceito de “technologies of the gendered 

self”, que segundo Royse et al. permitirá aos investigadores compreender os diferentes 

padrões de jogo e interesses dos jogadores. Este conceito poderia, então, constituir-se 

como uma ferramenta teórica para a compreensão das várias interpretações do consumo de 

tecnologia como uma pratica de género.  

Martinson e Schwartz (2002: 30-41) referem a ligação entre os jogos de computador e a 

aquisição de competências e confiança para lidar com os diferentes tipos de suportes 

tecnológicos. Estes autores afirmam ainda, que o facto de as mulheres não terem acesso a 

uma tecnologia de entretenimento com designs vocacionados para as suas preferências de 

género, afecta o seu envolvimento a tecnologia. De facto, a pesquisa levada a cabo por estes 

autores permitiu compreender que apesar das inquiridas apresentarem níveis elevados de 

utilização e familiarização com a tecnologia, a utilização do computador nos períodos de 

lazer das mesmas era extremamente reduzida. Os autores apontam duas possíveis 

explicações para o fenómeno: (1) o facto de o marketing dos computadores pessoais ser mais 

direccionado para apelar ao público masculino, tal como provou a investigação de Haddon’s; 

(2) o facto de as mulheres considerarem os computadores como ferramentas, enquanto os 

homens os consideram como “brinquedos” (Martinson e Schwartz, 2002: 30-41). Kafai (1998: 

100) refere que o software que é especialmente concebido para rapazes é classificado como 

jogo enquanto o software que é concebido para raparigas é classificado imediatamente 

como uma ferramenta de trabalho e aprendizagem.  

 

Apesar de diversas discussões sobre a necessidade de estimular a relação entre mulheres 

e tecnologia, uma vez que esta poderia ter um impacto positivo em inúmeras tipologias de 

indústrias, as noções básicas de que a tecnologia é masculina tendem a predominar. 

Relativamente à indústria dos videojogos continua ainda a ser visível, em alguns casos, uma 

óptica de descrédito em relação ao público feminino. Um executivo da indústria dos videojogos 

chegou mesmo a questionar Sherry Garner (HerInteractive): “eu tenho mais jogadores 

canhotos do que mulheres e não faço jogos para canhotos. Porque deveria fazer jogos para 

vocês?” (Jenkins e Cassell, 1998: 5).  

Estas ideias parecem perpetuar. Recentemente dois ex-colaboradores da Activision 

revelaram que numa das reuniões a companhia afirmou que não fariam personagens femininas 

porque elas não vendem: “A Activision deu-nos direcções específicas para dispensar a 

mulher”
11

. No entanto, o “Gamasutra”, sítio de internet da especialidade, redigiu um artigo
12

 

                                                           
11

 Citação original: “Activision gave us specific direction to lose the chick” (Alexander, 2010)  
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com base nesta polémica, sendo possível constatar que apesar do panorama, os 

profissionais masculinos desta indústria parecem dispostos a mudar. Encontram-se 

prontos para novos desafios, novas histórias, novas personagens, ao mesmo tempo que 

confessam que a predominância das personagens masculinas é algo que deve mudar. 

Também no caso das conferências de videojogos começa, já, a existir uma alteração do 

panorama: se nas duas últimas edições da International Digital Games Research Association 

Conference (DiGRA 2007, DiGRA 2009) todos os keynotes speakers
13

 eram investigadores do 

sexo masculino (Jenson e de Castell, 2010: 64), na edição deste ano três mulheres estavam 

entre os mesmos, curiosamente duas delas foram as autoras referidas. 

Outra prova destas correntes de mudança foi a recente reestruturação de uma das 

personagens femininas mais famosas, a Lara Croft. Depois de anos de controvérsia, com 

alguns a considerá-la como uma representação da emancipação feminina nos videojogos, e 

outros, a apontarem as suas proporções corporais e vestuário sensual como despoletadoras de 

um quase voyeurismo (Kline et al. 2003: 263), a equipa de designers da Cristal Dynamics 

começou a lidar com a questão do sex appeal de uma perspetiva diferente. Bryan Horton, o 

director artístico desta companhia afirma: “a sua inteligência também faz parte do seu sex 

appeal. Ela é uma rapariga muito atraente que não depende da sua aparência (…). Há um tom 

diferente que nós estamos a tentar deixar transparecer, e fazer da Lara Croft um objeto sexual 

não é o nosso objetivo."  

Tendo presentes os indicadores necessários para melhor compreender de que modo 

englobar este novo público, a análise dos mesmos por parte da indústria dos videojogos e dos 

profissionais que a englobam é necessária. Não somente para agradar às fãs mais “hardcore”, 

mas também para ganhar a atenção e dedicação das mulheres que não jogam atualmente. 

O público feminino é dotado de um poder significativo, sendo que se assume como 

influenciador, quer no caso das mães, como no caso das próprias namoradas ou esposas que 

direta ou indiretamente têm influência nas compras e na utilização dos videojogos. Assim, o 

englobar deste tipo de público, alargando, consequentemente, o campo de atuação da indústria 

e dos seus produtos terá um impacto significativo nos seus lucros futuros. 

Foi possível compreender que mais do que gostos diferentes entre homens e mulheres, 

existem particularidades pessoais de cada jogador independentemente do seu género. No 

entanto, a análise das preferências gerais do público feminino através de estudos de mercado, 

reuniões de grupo, entre outras, é um ponto fulcral para começar a compreender a melhor 

forma de chegar, de forma cada vez mais eficaz, a este novo público. Numa época na qual o 

consumidor se assume como o centro do processo de consumo, constituindo-se como 

elemento-chave e dotado de poder, esta indústria deve continuar a desenvolver-se com isso 

em mente, quer em termos do público fiel que já possui, como também no que respeita a este 

novo tipo de consumidor.  

                                                                                                                                                                          
12

 http://www.gamasutra.com/view/news/29719/InDepth_No_Female_Heroes_At_Activision.php 
13

 Posições mais proeminentes nas conferências  
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Kafay et al. (2008: 23) defendem que é necessária não apenas a contínua evolução dos 

videojogos, mas também dos espaços sociais nos quais os mesmos são criados e debatidos, 

com o objetivo de que os videojogos deixem de oprimir ou objetivar as mulheres. Deve, do 

mesmo modo, promover-se a diversidade na criação dos videojogos e os autores defendem a 

necessidade de videojogos que sejam criados para as várias tipologias de jogadores. Shell 

(2010 apud ESA, 2011) afirma que “agora existem videojogos para quase todas as idades (…). 

Mais e mais mulheres jogam on-line. Tudo isto culmina numa realidade em que todas as 

pessoas estão a jogar videojogos. Os videojogos estão a evoluir, tal como as espécies, de 

modo a conseguirem penetrar todos os pequenos nichos das nossas vidas”. 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

2.1. Abordagem metodológica 
 

a abordagem qualitativa é componente fulcral na presente análise, uma vez que por se 

pretender compreender motivações, gostos, preferências e experiências individuais se torna 

fulcral uma abordagem que permita estudar “a vida social no seu próprio quadro natural sem a 

distorcer ou controlar” (Moreira, 2007: 51). Permite, assim, além de uma análise aprofundada, a 

compreensão dos motivos por detrás dos dados obtidos, uma vez que este tipo de abordagem 

possibilita “a descrição densa” e “o estudo dos significados intersubjetivos, situados, 

construídos e usados” (Moreira, 2007: 50).  

Por outro lado, assume-se como relevante o atender a uma abordagem quantitativa, ainda 

que a mesma se constitua como um complemento. A utilização de ambas as abordagens tem 

como finalidade atribuir à investigação uma maior profundidade e amplitude   

 

2.2. Técnicas de recolha de dados 

 

As técnicas de recolha de dados utilizadas que envolvem o público feminino em 

análise, quer sejam consumidoras ou não dos videojogos e produtos associados a esta 
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indústria, incidem sobre mulheres com idades a partir dos 18 anos. São exceção os 

profissionais da indústria entrevistados, assim como os vendedores de loja.  

2.2.1. Técnicas qualitativas 

2.2.1.1. Observação participante 

 
A observação realizada foi participante, uma vez que esta “tem lugar quando o investigador 

participa na situação estudada, sem que os demais elementos envolvidos percebam a posição 

do observador participante” e sistemática, uma vez que esta se caracteriza por “ser estruturada 

e realizada em condições controladas tendo em vista objetivos e propósitos predefinidos” 

(Freixo, 2010: 196). 

A observação foi realizada nos dias 1 e 2 de Outubro de 2011 no MyGames Samsung, um 

evento que promoveu os videojogos e que juntou, no mesmo local, fãs de videojogos, 

promotores das marcas e participantes de competições nacionais e internacionais. A utilização 

desta técnica teve como principais objetivos: (1) analisar a afluência do público feminino; (2) 

compreender de que modo o mesmo se comporta neste tipo de ambiente; (3) compreender de 

que forma este interage com os videojogos; (4) compreender as motivações que levaram este 

público a este tipo de evento; (5) perante tal situação, compreender ainda com que tipologia de 

videojogo este público escolhe interagir. 

O local era amplo e dividido em espaços de interação de diferentes tipologias: das consolas 

portáteis às zonas referentes à Xbox 360 e PlayStation, passando ainda por um universo 

mobile e uma zona de torneios.  

 

2.2.1.2. Recolha de depoimentos 

 
Tendo por base o blogue criado na rede social Tumblr no dia 6 de Agosto de 2011, 

denominado “I Play Because”, a recolha teve como principal objetivo a compilação das razões 

que levam os indivíduos a jogar videojogos. 

Entre o dia 6 de Agosto de 2011 e o dia 14 de Maio de 2011 foram registados 27 

depoimentos enviados para o blogue. Destes 27, dois depoimentos foram excluídos por não se 

inserirem na categorização realizada com base nos estudos de Sherry e Lucas (2004) e 

Oliveira, Pessoa e Taborda (2009). Foram, assim, analisados 25 depoimentos. 

Combinando ambas as categorizações de motivações/gratificações para jogar videojogos 

apresentadas pelos autores, utilizou-se a seguinte categorização
14

 na análise dos depoimentos 

recebidos: (1) desafio; (2) competição; (2) interação social; (3) divertimento; (4) fuga da 

realidade (engloba as motivações/gratificações relacionadas com o alheamento quer pelo 

fantástico das aventuras e cenários dos videojogos, permitindo experiências irreais; quer pela 

necessidade de afastamento das vivências pessoais, ao nível do real [ex: “I play games 

because I have no social life”] [cit.]).  

                                                           
14

 Existiu a necessidade de modificar a categorização de Sherry e Lucas (2004), adicionando-se  o elemento “fuga da 
realidade” devido à existência de depoimentos de que exaltavam a componente de alheamento da própria realidade 
pessoal. 
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Pretendeu-se, ainda, procurar uma relação entre os dados obtidos e a questão das 

gratificações que cada indivíduo procura (tendo por base o trabalho desenvolvido por Lucas e 

Sherry [2004]). Neste sentido, são realizadas comparações entre género feminino e masculino, 

uma vez que este blogue não limita a sua amostra a um único género.  

A amostra desta análise é do tipo não probabilístico acidental, uma vez que será composta 

“por acaso e com pessoas que vão aparecendo” (Silva e Menezes, 2001: 32). 

 

2.2.1.3. Análise exploratória aos anúncios de videojogos das revistas: BGamer, 

MaxiConsolas, Flash, TVGuia e Máxima 

 

Foi realizada uma análise exploratória aos anúncios publicitários de videojogos das 

BGamer, MaxiConsolas, Flash, TVGuia e Máxima, no período temporal de Setembro de 2011 a 

Janeiro de 2012. A escolha das revistas BGamer e MaxiConsolas deve-se ao seu caracter 

especializado no universo dos videojogos de forma generalista (excluindo-se a revista 

Playstation pelo seu caracter especifico). Por sua vez, a escolha das revistas Flash, TVGuia e 

Máxima deve-se ao perfil dos leitores das mesmas e a uma questão de conveniência no 

acesso a estas publicações.  

O objetivo primordial passava por compreender de que forma a comunicação é realizada 

para o público feminino. Assim, a mesma focou-se em aspetos como: (1) compreender se 

existiam diferenças nas representações entre géneros; (2) analisar se as personagens são 

retratadas de forma estereotipada ou não; (3) analisar se quando presente no anúncio, qual era 

a posição da personagem feminina em relação à masculina; (4) analisar a tipologia das roupas 

e atributos físicos das personagens femininas.  

Para a realização desta análise foram de extrema relevância os estudos de Chess (2009) e 

de Dill e Thill (2007), uma vez que em ambos foi realizada uma análise no mesmo espectro de 

investigação a anúncios de revistas de videojogos.  

A complementação desta abordagem com a análise às revistas Máxima, TVGuia e Flash 

teve como objetivo, ainda que de forma exploratória, compreender as diferenças na forma de 

comunicar videojogos em tipologias distintas de publicações. Especialmente porque se 

considerou pertinente comparar a revistas da especialidade (BGamer e MaxiConsolas) com 

revistas que possuem um perfil de leitor maioritariamente feminino, sejam estas jogadoras ou 

não. Assim, e de acordo com os dados dos Media Kit de 2012 das publicações acima descritas: 

 
1) Revista Máxima – perfil dos leitores: 33-44 anos (30,8%); 78% do género feminino 

2) Revista Flash – perfil dos leitores: 25-34 anos (36,3%); 70% do género feminino 

3) Revista TVGuia – perfil dos leitores: 25-34 anos (23,7); 68% do género feminino 

 
A análise englobou um total de 40 anúncios nas revistas BGamer e MaxiConsolas, 30 deles 

na primeira publicação e 10 na segunda. Procedeu-se depois à identificação dos anúncios 

duplicados, de modo a não analisar as repetições. Assim, a análise final englobou um total de 

21 anúncios nas duas publicações mencionadas.  



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas 
Ciências da Comunicação 

 

27 
 

Por sua vez, no período temporal em análise, as revistas Máxima, Flash e TVGuia e, 

apresentaram 7 inserções publicitárias referentes a videojogos e/ou consolas. Todas elas se 

faziam acompanhar de passatempos, resultado da colaboração entre a marca Nintendo e as 

três publicações em análise. Esta foi, aliás, o único anunciante presente nas mesmas.  

Excluindo-se, tal como anteriormente, os duplicados foram analisados um total de 5 

passatempos: 3 da consola portátil Nintendo 3DS e dois à consola Wii e ao videojogo Wii Fit 

(ver anexo 3, figuras 4-8).  

 

2.2.1.4. Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas têm um caracter qualitativo. Ainda que direcionadas para públicos 

diferentes, possuem linhas orientadoras semelhantes com vista a uma comparabilidade das 

respostas. 

Foram realizadas a diferentes tipologias de entrevistados, nomeadamente: (1) profissionais 

das revistas da especialidade; (2) vendedores as lojas de videojogos de Lisboa; (3) a vídeo-

jogadoras 

No caso dos profissionais das revistas da especialidade e dos vendedores das lojas de 

videojogos, o objetivo foi compreender quais são as perspetivas destes profissionais 

relativamente a este novo tipo de consumidor. 

 Deste modo, e no caso dos primeiros, foram realizadas entrevistas baseadas num guião via 

e-mail. Importa ressalvar que o guião de entrevista sofreu adaptações tendo em vista a 

especificidade de cada entrevistado uma vez que foram realizadas a profissionais de áreas 

distintas (jornalismo e comunicação).  

Por sua vez, e no que respeita aos vendedores das lojas de videojogos, foram realizadas 

três entrevistas informais que tiveram como principal objetivo compreender a perceção de 

quem contata de forma direta com os jogadores, e, especificamente, com as vídeo-jogadoras. 

Com um caracter exploratório, as conversas foram realizadas de forma aberta e com linhas 

orientadoras das perguntas bastante flexíveis. Foram selecionadas as lojas GameStop do 

Spacio Shopping (Olivais) e do Dolce Vita (Amadora) e a seção de videojogos do El Corte 

Ingles. A escolha destes locais prendeu-se com a sua diversidade geográfica e público-alvo. 

As linhas orientadoras para esta fase da pesquisa, passaram por compreender que tipo de 

jogos poderiam ser sugeridos pelos funcionários para oferecer a uma mulher, quais as 

preferências dos clientes e de que forma os funcionários viam a presença do público feminino 

neste tipo de indústria. Durante as conversas não foi revelado o estudo por nós desenvolvido, 

com o objetivo de não enviesar as respostas dos funcionários.  

Por fim, foi realizada uma entrevista informal a duas vídeo-jogadoras com o objetivo de 

compreender algumas das temáticas abordadas no capítulo I do presente estudo, 

nomeadamente: (1) como e quando começaram a jogar; (2) o que jogam; (3) de que forma 

utilizam os videojogos; (3) opiniões sobre as representações de género nos videojogos; (4) se 

existe interação com outras jogadoras e como.  
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2.2.2. Técnicas quantitativas 

2.2.2.1. Inquérito por questionário on-line 

 
Alojado no Kwik Surveys, o inquérito por questionário on-line aplicado é composto por 

perguntas fechadas, englobando medidas objetivas (sexo, idade) e medidas subjetivas 

(atitudes) (Freixo, 2010: 198) que pretendem compreender: (1) sexo, idade e habilitações 

literárias dos jogadores; (2) a regularidade com que costumam jogar; (3) que tipo de jogos 

costumam jogar (jogos de computador, jogos de consola, jogos nas redes sociais ou jogos on-

line); e (4) que género de jogos costumam jogar (acção/aventura, desporto, fitness, musical, 

voo, corridas, estratégia, plataformas, dança, simulação, luta, RPG).  

Assim, o principal objetivo da utilização desta técnica foi a identificação do perfil 

demográfico da vídeo-jogadora, mas também a identificação das suas preferências no que diz 

respeito à tipologia de plataforma de jogo e ao género de videojogos. 

O questionário esteve disponível de 29 de outubro de 2011 a 2 de abril de 2012, e aceitou 

respostas de indivíduos com idades a partir dos 18 anos, tendo reunido um total de 214 

repostas. Este total passou a 164 respostas, após a pergunta de filtragem sobre a regularidade 

de utilização de videojogos. Neste sentido, foi possível garantir que nas perguntas seguintes, 

relativas aos videojogos, os resultados dissessem apenas respeito a indivíduos que 

jogam/utilizam as plataformas de jogo.  

O método de divulgação utilizado passou pela divulgação da hiperligação do questionário 

nas redes sociais Facebook e Tumblr, assim como pelo envio do mesmo através de e-mail para 

redes de contactos pessoais. 

Deste modo, a amostra do inquérito por questionário on-line é do tipo não probabilístico, 

sendo uma amostra de julgamento (Moreira, 2007: 129). Esta opção é justificada pelo facto de 

se tratar de um estudo exploratório, no qual se realiza uma primeira aproximação à 

problemática e ao próprio universo em estudo.  

 

2.2.2.2. Inquérito: dados de caracterização sociodemográficos da amostra 

 

Do total de inquiridos, 68% eram do sexo feminino e 32% do sexo masculino. Quase 

metade da amostra (49%) tinha idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos. Dos restantes 

51% da amostra, 11% tinha 45 e mais anos e 40% idades até aos 24 anos. Relativamente às 

habilitações literárias, os inquiridos tinham na maioria o ensino secundário e estudos 

superiores (99%).  

No que respeita à utilização de videojogos, 42% dos inquiridos não jogava videojogos. 

Quanto aos inquiridos que afirmaram jogar videojogos, 30% disse jogar videojogos pelo menos 

uma vez por mês e 29% afirmou jogar pelo menos uma vez por trimestre (ver anexo 2, gráficos 

9-12). 
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CAPITULO III 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

3.1. Observação participante no evento MyGames Samsung 
 

3.1.2. Descrição da realidade observada tendo em conta o objeto de estudo15 

 

O número de mulheres presentes no evento era bastante inferior ao de homens. 

Paralelamente, verificou-se que, na sua maioria, o público feminino aparentava estar 

apenas a acompanhar os elementos masculinos que frequentavam o espaço.  

No que diz respeito às competições, verificaram-se diferenças entre géneros. A presença 

masculina, por um lado, fez-se sentir sobretudo no torneio de Counter Strike, um FPS (First 

Person Shooter). Por outro, a presença do público feminino apenas foi visível no torneio de 

League of Legends e World of Warcraft (ambos Role Playing Games - RPG).  

Esta preferência do público feminino por RPG’s já havia sido verificada em estudos como o 

de Schott e Horrell (2000: 42). Também no Capitulo I do presente estudo foi apresentado o Top 

10 dos videojogos mais apreciados pelas mulheres inquiridas e é relevante ter em conta que no 

mesmo estão presentes três videojogos desta tipologia, um deles precisamente o World of 

Warcraft. Esta tendência pode ainda ser explicada pelo facto de os RPG’s serem a tipologia 

que melhor corresponde aquilo que o público feminino procura num videojogo: uma maior 

interatividade, argumentos mais ricos e complexos, personagens bem desenvolvidas e 

fantásticas e a possibilidade de escolher uma personagem feminina para o papel de 

protagonista da aventura (Observatório del Videojuego y de la Animación, 2006; ver capítulo I). 

 

Analisando agora o envolvimento do público feminino com as atividades dinamizadas 

pelas marcas presentes no evento, assumem-se desde logo como relevantes duas 

perspetivas. Em primeiro lugar, e de acordo com a promotora da marca Xbox presente no 

local, o público feminino não aderiu a nenhuma iniciativa levada a cabo pela marca. Neste 

sentido, constata-se que as mulheres não mostraram envolvimento nas atividades 

desenvolvidas no evento, mesmo quando a sua participação não envolvia jogar ou competir 

diretamente com outros jogadores. Esta situação poderá estar relacionada com o facto de, para 

as mulheres vídeo-jogadoras, o elemento motivador para jogar estar mais relacionado com o 

desafio do que com a competição (Lucas e Sherry, 2004: 517; Schott e Horrell, 2000: 43). 

Por outro lado e perante a análise acima descrita, a falta de interesse do público feminino na 

participação dos sorteios que não exigiam qualquer competição ou contato com videojogos, 

poderá significar desinteresse pelo universo dos videojogos. E, nesta linha de pensamento, 

poder-se-á reafirmar que de facto a maioria das mulheres presentes eram mães, namoradas ou 

                                                           
15

 Ver também anexo 1, tabela 1.  
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companheiras. Este pressuposto é agudizado se for tido em conta que os prémios atribuídos 

nos sorteios foram sempre videojogos, comandos ou subscrições grátis para a plataforma on-

line da Xbox 360,sendo que para um fã do universo dos videojogos, estes seriam prémios 

considerados apetecíveis. Contudo e num ângulo de análise diferente, poder-se-á atribuir esta 

lacuna no envolvimento, a motivos relacionados com a marca ou a tipologia da consola em 

questão. Assim, se a maioria do público feminino presente preferisse jogar no computador, 

consola portátil ou PlayStation dificilmente iria ter interesse nos prémios disponíveis.   

Numa visão totalmente distinta relativamente à participação do público feminino no evento, 

Luís Sá Lemos, redator no MyGames
16

 e elemento da organização do evento em causa, 

considerou que o envolvimento das mulheres nas atividades foi elevado. Segundo o 

profissional, “foram vários os torneios que tivémos no MyGames Samsung, e as caras 

femininas estiveram presentes em maior parte destes. No torneio de Mortal Kombat, um dos 

participantes que chegou às meias-finais, era do sexo feminino, só isso diz tudo”.  

Apesar da tendência para um afastamento do universo dos videojogos por parte do público 

feminino, foi ainda assim possível constatar que algumas das mulheres presentes 

interagiram com as consolas, especialmente a Xbox 360. De destacar que as escolhas de 

videojogos nesta plataforma recaíram nos títulos Gears of War, Tekken e Virtua Tennis. 

Os géneros dos videojogos mencionados são bastante diversificados, o que dificulta a 

compreensão da escolha dos mesmos por parte do público feminino. No entanto, o mesmo 

poderá ter ocorrido pelas reduzidas opções de escolha disponíveis no evento. De destacar 

ainda o facto de os videojogos de guerra e futebol não terem tido qualquer tipo de 

impacto no público feminino presente.  

O interesse do público feminino recaiu de forma bastante mais visível no universo 

mobile da Samsung e no espaço Angry Birds. Em ambos os espaços, a presença de 

elementos do sexo feminino era elevada, sendo que estas tinham uma postura mais ativa, 

jogando ou participando nas atividades destes espaços do evento. Importa compreender que 

em ambos os casos estamos a referir-nos a jogos que se inserem na categoria dos “casual 

games”. Neste sentido, o elevado envolvimento do público feminino poderá estar intimamente 

relacionado com uma maior empatia da mulher com esta tipologia de videojogo. Esta ideia 

ganha impacto se for tipo em conta que de acordo com o relatório da Nielsen
17

, o perfil-tipo do 

utilizador dos “casual games” é o da mulher, utilizadora ligeira
18

.  

Esta tipologia de videojogo resulta de forma muito positiva com o público feminino, 

especialmente naquilo que são as jogadoras mais esporádicas. De acordo com o relatório 

“She’s got Game” (2010), publicado pela Lifetime, as sessões de jogo das vídeo-jogadoras têm 

uma duração de cerca de 28 minutos, um número contrastante com as do sexo masculino que 

ultrapassam os 40 minutos. Neste seguimento, os “casual games” são o tipo de jogos que 

                                                           
16

 Portal de videojogos português [http://mygames.sapo.pt] 
17

 Nielsen (2009) “Insights on casual games – Analysis of Casual Games for the PC”. Disponível em: 
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/09/GamerReport.pdf, consultado a 16/10/11  
18

 Amostra de mais de 185 mil computadores americanos medidos pelo “GamePlay Metrics syndicated service” da 
Nielsen.  
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melhor se insere no quotidiano da mulher. Esta realidade ganha relevância se observada à luz 

das teorias sobre o lazer no feminino, abordadas no Capitulo II do presente estudo.  

Durante a observação realizada foi ainda possível constatar duas situações nas quais a 

inibição do público feminino foi percetível. Em ambos os casos, o motivo para a inibição foi a 

presença dos restantes indivíduos no local, sendo que este foi o fator responsável pela 

desistência de interação com os videojogos. Num destes casos foi mesmo possível ouvir 

uma das jovens adultas a afirmar: “não gosto de jogar com tanta gente a ver”.  

Este tipo de tendência é coincidente com os dados do estudo “She’s Got Game” levado a 

cabo pela Lifetime, no qual 83% das vídeo-jogadoras inquiridas afirmaram preferir jogar 

sozinhas. Nesta linha de reflexão, a pesquisa levada a cabo por Aquila (2006: 47) é igualmente 

relevante, uma vez que a autora descobriu que as vídeo-jogadoras não veem nos videojogos 

uma forma de socialização.  
 

3.2. Recolha de depoimentos no blogue “I Play Because”  

 
Foram analisados 25 depoimentos, 19 enviados por indivíduos do sexo masculino (76%) 

e 6 por indivíduos do sexo feminino (25%)
19

. Um resultado que mais uma vez transparece a 

tendência de um maior volume de jogadores de videojogos do sexo masculino do que feminino. 

Neste momento do estudo, o enfoque colou-se sobre as motivações para jogar, com o 

objetivo de compreender que necessidades procuravam ser colmatadas com a utilização de 

videojogos e as diferenças entre géneros.  

 

 

Gráfico 1 – Motivação/Gratificação procurada na utilização de videojogos – diferenças entre 

géneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base = 25 

Fonte: Produção própria com base nos dados obtidos através dos testemunhos obtidos no 

blogue “I Play Because” 

                                                           
19

 A totalidade dos depoimentos recebidos encontra-se no anexo 2 
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As mulheres participantes procuram nos videojogos uma forma de “fuga da 

realidade” (67%). Esta foi a motivação/gratificação a apresentar os valores mais elevados no 

que respeita ao género feminino. Das razões para jogar apresentadas, a ideia de que os 

videojogos permitem um alheamento assume-se como predominante: “jogo videojogos porque 

me permitem o envolvimento em diferentes cenários e mundos. Basicamente um escapar à 

realidade” (Elly); “jogo videojogos porque por vezes gosto de jogar no papel de outras 

personagens, viver outras vidas” (Mariana). 

Também o “divertimento” se assume, para as mulheres, como uma das necessidades 

para a utilização de videojogos (33%). A procura deste tipo de gratificação prende-se 

fortemente com a redução do stress e com a necessidade de “passar o tempo”: “jogo 

videojogos para passar o tempo” (Leila Luverr); “jogo videojogos porque reduzem o meu stress” 

(Cláudia). Esta tendência é coincidente com aquela comprovada pelo relatório GameVision 

Europe (2010), que comprovou que as mulheres jogam: (1) quando estão aborrecidas/para 

passar o tempo; (2) para relaxar e aliviar o stress; (3) porque é divertido. 

As participantes apontaram ainda o “desafio” (17%) como uma motivação/gratificação 

procurada na utilização de videojogos. Neste âmbito, a questão do desafio proporcionado 

pelo videojogo prende-se mais com elementos relacionados com o ambiente de jogo ou com a 

própria narrativa do mesmo. Adicionando-se ainda a relevância do percurso e ações da própria 

personagem: “Jogo videojogos porque através deles posso fazer a diferença naquele mundo 

(virtual)” (Mariana). 

Por sua vez, os homens procuram a utilização de videojogos maioritariamente como 

uma forma de “divertimento” (53%). Tal como no caso das mulheres, a procura de alívio do 

stress diário assume-se como relevante neste âmbito: “Jogo videojogos porque são a forma 

que escolho para libertar alguma da minha frustração diária” (Jester218); “Jogo videojogos 

porque a música diminui o meu stress” (Denilson); “Jogo videojogos porque eles são um ótimo 

hobby para ocupar o tempo livre, ao mesmo tempo que me permitem descontrair um pouco” 

(Filipe). 

Para os homens a “competição” é um elemento importante na utilização de 

videojogos (16%). Neste campo, os testemunhos analisados prendem-se com o provar ao 

outro que se é melhor: “Jogo videojogos porque gosto de derrotar pessoas on-line” (Iconizer); 

“jogo videojogos porque os novatos precisam de alguém para os envergonhar” (Shaki 

Mak'latur)
20

. Também a “interação social” (5%) apenas foi eleita como 

motivação/gratificação procurada nos videojogos, pelo sexo masculino. Um dos 

participantes desta fase do estudo afirmou: “jogo videojogos pelo aspeto social, pelas 

comunidades e pelos amigos que fiz on-line” (Rui) 

 

As conclusões obtidas permitem, realizar uma ponte com aquelas encontradas por Lucas e 

Sherry (2004). O facto de apenas os homens terem apontado a “interação social” como uma 

                                                           
20

 Esta é uma tendência muito comum nos videojogos on-line em modo multiplayer: os jogadores mais hardcore 
dificultam o jogo aos chamados “novatos” devido à sua falta de perícia, pratica e pontos de experiência nas redes de 
jogo on-line. 
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das necessidades a colmatar com a utilização de videojogos, é coincidente com aquela 

verificada pelos autores. Assim, Lucas e Sherry (2004) constataram que a interação social se 

assume como uma gratificação que motiva mais os homens do que as mulheres no que 

respeita à utilização de videojogos.  

Por outro lado, e relativamente à questão do “desafio” e “competição”, através dos dados 

obtidos torna-se possível afirmar que os homens procuram muito mais a componente 

“competição” do que as mulheres nos videojogos. Estas últimas privilegiam o “desafio”, 

no fundo uma utilização mais individual, que não englobe a competição direta com outrem. 

Estes dados são igualmente coincidentes com aqueles encontrados por Lucas e Sherry (2004).  

 

3.3. Análise exploratória aos anúncios de videojogos – revistas BGamer, 

MaxiConsolas, TV Guia, Máxima e Flash 

3.3.1. Revistas BGamer e MaxiConsolas 
 

Do total de anúncios analisados, 81% apresentava apenas personagens do sexo 

masculino, sendo que em apenas um anúncio figurava uma personagem do sexo 

feminino sozinha. Em 13% dos anúncios apareciam personagens de ambos os sexos em 

conjunto. 

 

Gráfico 2 – Géneros representados no total de anúncios analisados nas revistas BGamer e 

MaxiConsolas 

 

Base=23 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com a análise dos anúncios nas 

publicações acima mencionadas 
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No caso das personagens do sexo masculino, apenas 19% eram retratos 

estereotipados do sexo masculino (ver anexo 3, gráfico 3), ou seja, possuíam características 

como músculos desproporcionados nos braços e peitorais, ou traços masculinos exagerados. 

Ainda que num âmbito de análise menos alargado e mais exploratório, estes resultados são 

contrastantes com aqueles obtidos por Dill e Thil (2007). Na sua análise aos anúncios de 

videojogos, 31% das personagens masculinas eram retratadas de forma estereotipada, aquilo 

que os autores denominam de “hypermasculine” (Dill e Thil, 2007: 14). 

O único anúncio a apresentar somente uma personagem feminina dizia respeito a um 

videojogo de “fitness”. Em outros dois anúncios, as personagens femininas apareciam em 

conjunto com as masculinas, sendo que estes diziam respeito a videojogos de ação com uma 

forte conotação infantil. Num dos casos, um anúncio ao videojogo “Harry Potter” recomendado 

para idades dos 5 aos 7 anos, no qual a personagem feminina em questão era a Hermione; no 

outro, um anúncio ao videojogo “Mario Kart 7”, no qual a personagem feminina era a princesa 

Peach (ver anexo 3, figuras 1-3).  

 

Em nenhum dos três casos as personagens femininas foram representadas de forma 

sexual ou estereotipada. Nenhuma das personagens possuía roupa reveladora, era menor 

que as personagens masculinas, ou aparecia num plano inferior (por trás ou por baixo) em 

relação às personagens masculinas. A ausência de um maior número personagens femininas 

torna impossível a análise de variáveis como a relação entre sexo e violência (“eroticized 

agression”), traço comum na apresentação de personagens femininas, encontrado em estudos 

como o de Dill e Thill (2007: 9). Paralelamente, inviabiliza uma análise mais aprofundada às 

roupas das personagens femininas e à fisionomia das mesmas. Na mesma linha de reflexão 

importa compreender que a tipologia das personagens femininas encontradas nesta análise se 

assume como outro entrave. Em dois casos estamos perante personagens marcadamente 

infantis e para o público correspondente e no caso do videojogo de fitness, a personagem 

emita a realidade e é apresentada a realizar exercícios físicos.  

Quanto à importância da personagem feminina na narrativa do videojogo, apenas num dos 

casos a personagem feminina é apresentada como principal, ou seja, como personagem 

jogável e central no videojogo. Nos outros dois casos, ainda que as personagens femininas 

sejam jogáveis, as mesmas são apresentadas em plano de igualdade com os personagens 

masculinos (Hermione e princesa Peach).  

 

De destacar o caso do anúncio do videojogo “Skyrim”. Este é um videojogo que permite a 

escolha de uma personagem feminina ou masculina como principal, disponibilizando uma total 

liberdade de personalização e customização do personagem utilizado. Ainda assim, o anúncio 

deste videojogo apenas demonstra um personagem masculino, representado de forma 

dominadora.  

Este último traço é comum a todos os anúncios analisados. As personagens nos anúncios 

apresentam um aspeto dominador independentemente do sexo, sendo que a atitude das 
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mesmas é, em mais de metade dos anúncios, enérgica (65%) e em 35% séria (ver anexo 3, 

gráfico 4) 

 

3.3.2. Revistas Máxima, Flash e TVGuia 

 

Nestas publicações, em todos os casos a inserção do anúncio pressupõe um 

passatempo no qual o participante pode ganhar a consola e o videojogo. 

A mulher é retratada de forma real e não sexualizada e normalmente acompanhada 

pelos filhos ou pelo companheiro. Aparece sozinha apenas em um dos anúncios.  

Os anúncios possuem uma forte componente textual, que explica as características do 

produto, destacando os elementos extra jogo (ex. armazenar e ouvir musica; tirar fotografias, 

editá-las e coloca-las no Facebook), assim como a adaptabilidade ao quotidiano.  

A atividade de utilização da consola/videojogo é apresentada como um momento de 

diversão e descontração, ainda que de forma muito calma e suave, sem alusões à 

competição. A mulher é sempre apresentada em interação com a consola/videojogo.  

Destacam-se frases como “apresenta (…) controlos simples que a tornam tão acessível 

para todos os tipos de utilizadores” ou “a marca japonesa Nintendo lançou uma consola que 

promete contagiar toda a família. Incluindo as mulheres”. Esta última frase diz respeito a uma 

publi-reportagem à Nintendo DSi XL na revista Máxima. Ainda que de todos os anúncios 

realizados nestas três publicações este último seja o mais estereotipado, é aquele que melhor 

retrata a tendência de utilização de videojogos pelas mulheres. A publi-reportagem em questão 

tem um tom extremamente feminino, abordado um videojogo de moda e o facto de o escolher 

qual a cor da consola ser um problema para a consumidora que a vai comprar. Ainda assim, a 

frase final exemplifica, ainda que de forma não intencional, a forma como a maioria das 

mulheres utiliza os videojogos: sozinha. Nesta publi-reportagem pode ler-se: “a partilha pode 

ser uma das mais-valias desta consola, mas há sempre a possibilidade de a manter como o 

prazer egoísta e relaxante de final de dia”. 

Ao analisar as diferentes publicações, torna-se desde logo possível compreender que 

enquanto nas revistas da especialidade todos os anúncios apresentavam personagens 

de videojogos (não humanas), no caso das revistas ditas femininas os anúncios 

apresentam sempre pessoas reais. Estas últimas são sempre apresentadas em interação 

com a consola/videojogo, uma realidade bastante diferente daquela observada nos anúncios 

das revistas especializadas.  

A componente textual assume-se como outra das diferenças. Quase ausente nas 

publicações especializadas, é extremamente marcante nas outras três revistas em análise. 

Deste modo, poder-se-á afirmar que a explicação das características do produto, aliada à 

transmissão da ideia de acessibilidade e adaptabilidade ao dia-a-dia, se assumem como 

características dos anúncios destas últimas publicações. 
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O facto de todas as inserções publicitárias terem um passatempo assume-se 

igualmente como diferença preponderante, tal como a sazonalidade da inserção desta 

tipologia de anúncio. Das 7 inserções publicitárias assinaladas no período temporal de 

análise, 6 eram do período Novembro/Dezembro. Um facto que pode estar relacionado com a 

época natalícia e com o apelo à compra para os filhos, especialmente no caso das consolas 

portáteis. Tal pode explicar-se pelo fato de os anúncios a estas últimas apresentarem a mulher 

a jogar com os filhos.  

Outro dos aspetos relevantes observados nas três revistas não especializadas em análise 

foi a inexistência de uma variedade quanto aos videojogos, consolas e anunciantes. Esta 

realidade é bastante diferente daquela apresentada pelas revistas de videojogos, nas quais a 

questão da sazonalidade não se coloca e a variedade dos suportes e títulos se encontra 

presente.  

Poder-se-á afirmar que as inserções publicitárias nas revistas especializadas têm 

como público-alvo os jogadores mais assíduos, independentemente do seu género, 

ainda que tal como sabemos o número de vídeo-jogadores é maior do que o de vídeo-

jogadoras. Pelo contrário e perante os resultados deste momento de análise, poderá afirmar-

se que as inserções publicitárias realizadas nas três revistas analisadas têm como 

público-alvo as mulheres, sejam elas não jogadoras ou jogadoras casuais. Como 

elementos orientadores desta última possibilidade podemos destacar: 

 

(1) O destaque para palavras como “acessível” e “controlos simples”, 

(2) O transmitir da ideia de adaptabilidade ao dia-a-dia e ao horário preenchido 

(relacionado com as teorias do lazer no feminino), 

(3) O transmitir de ausência de competição durante a utilização, 

(4) O enaltecimento de características extra (no caso da Nintendo DS) que possam 

ajudar a justificar a compra, 

(5) O uso de expressões como “lançou uma consola que promete contagiar toda a 

família. Incluindo as mulheres”, que denotam a comunicação para um público que 

por norma não joga ou não costuma jogar. 

 

3.4. Entrevistas 

3.4.1. Os videojogos e o público feminino – o olhar dos especialistas 

 

De modo a enriquecer a presente análise com a opinião de especialistas nesta área, foram 

realizadas duas entrevistas a profissionais do sector. Pedro Marques, jornalista na BGamer e 

Filipe Marques, responsável pela comunicação da Playstation (regime de outsorcing).  

Além da obtenção de um olhar mais aprofundado, pretendeu-se compreender de que forma 

dois profissionais, ainda que do mesmo sector de atividade mas com funções bastante 
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diferenciadas, veem a presença da mulher na indústria dos videojogos (para a transcrição 

integral da entrevista, ver anexo 4). 

 

Começando por abordar a questão da presença do público feminino naquele que é o 

universo dos videojogos, ambos os profissionais afirmaram que este é um número que 

tem vindo a crescer. Pedro Marques afirma mesmo que “nos dias de hoje existe um maior 

número de vídeo-jogadoras, sobretudo por causa da emergência dos chamados jogos 

casuais”. Filipe Marques também destaca a importância desta tipologia de videojogos, assim 

como, o “aumento do número de comandos de movimento no mercado, que pelas suas 

características potenciam o jogo casual em vez do hardcore gaming típico dos jogos de tiros, 

aventura, guerra, etc.”. Quando questionado sobre o número de mulheres vídeo-jogadoras em 

Portugal, Filipe Marques disse não ter dados específicos sobre o assunto, mas que, tal como 

referido, acredita que este é um segmento em crescimento.  

Pedro Marques acredita que foi o aparecimento dos videojogos casuais que fez 

mudar “as regras do jogo”. O jornalista da BGamer acrescenta mesmo que “as mulheres 

estão casa vez mais interessadas no mundo das consolas e dos videojogos, tanto que o 

mercado dos videojogos casuais é atualmente um dos mais rentáveis.” Pedro Marques destaca 

as particularidades desta tipologia de jogo, muito atrativas para o público feminino (pelas 

razões também por nós abordadas ao longo do presente estudo), afirmando que “[as mulheres] 

preferem jogar títulos que não exijam anos de experiência ou que envolvam manuais 

carregados de regras”. 

O crescimento do público feminino na indústria de videojogos parece estar 

concentrado nesta tipologia mais casual de jogadoras.  

Quando falamos de jogadoras mais assíduas, a perspetiva muda. Pedro Marques acredita 

que o mundo dos videojogos “continua a ser um mundo dominado por elementos do sexo 

masculino” e Filipe Marques segue esta linha de pensamento afirmando, “também há mulheres 

gamers "a sério" mas de facto os homens predominam nesse campo.” Pedro Marques 

acredita que a diminuta expressividade do público feminino nesta indústria se poderá 

dever à masculinização da mesma. Destaca a predominância de profissionais do sexo 

masculino, tanto no desenvolvimento de videojogos, como no próprio jornalismo de videojogos. 

Acrescenta ainda a problemática da sexualização das personagens femininas nos 

videojogos, defendendo que “é necessário mudar a forma como os videojogos retratam as 

mulheres. (…) Para que os videojogos evoluam como forma de arte é necessário que a 

caracterização das mulheres virtuais seja mais diversificada e interessante”, rematando com a 

ideia de que “não será certamente o desenvolvimento das «jiggle physics»
21

 que irá atrair mais 

mulheres para o mundo dos videojogos.” 

Ainda que as mulheres se assumam como um público quase secundário neste tipo de 

indústria, a comunicação para este público é um elemento muito relevante. Filipe Marques 

                                                           
21

 Tecnologia de simulação do movimento de objetos e materiais não rígidos em ambientes 3-D dinâmicos. Esta é 
bastante utilizada em videojogos como “Dead or Alive”, no movimento dos seios das personagens.  
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abordou esta questão, à luz do trabalho que desenvolve para a Playstation, destacando a 

existência de diferenças de tom ao nível da comunicação e da publicidade.  

No que respeita à área de Relações Públicas, o esforço é realizado no sentido de 

conseguir que “revistas femininas e lifestyle e programas de TV como um Fama Show e afins 

falem deste tipo de jogos. Tudo isto com mensagens-chave direcionadas a este público”. Por 

sua vez, a utilização da publicidade como elemento de comunicação para público, centra-se 

em meios como a televisão e imprensa escrita. Filipe Marques afirma que no primeiro caso, 

procuram ocupar espaço publicitário em horário nobre; já o segundo caso refere-se a revistas 

como “Activa, Lux, etc..meios onde nunca colocaríamos um Resistance 3 ou um Infamous (dois 

jogos claramente destinados a hardcore gamers”. Filipe Marques destaca ainda a procura de 

novos caminhos de modo a chegar a este público, revelando que a Playstation se encontra 

a preparar “um evento com bloggers da área da moda e bem-estar (como A Pipoca Mais Doce 

ou a Stylista) para Move Fitness, no sentido de obtermos cobertura junto do público-alvo destes 

meios (tipicamente mulheres urbanas até 35 anos, mais ou menos)”. 

É inegável que no universo dos videojogos, o público feminino se apresenta ainda como 

diminuto. No entanto, é possível constar que este é também um público que começa agora a 

afirmar-se neste espectro de forma cada vez mais acentuada. Uma tendência reconhecida 

pelos profissionais da área, que se assumem como elementos muito fortes para uma mudança 

na forma de atuar. De destacar o facto de a comunicação estar a ser realizada com o enfoque 

especial neste tipo de público, o que revela que o mesmo se assume como um consumidor de 

extrema relevância. Pedro Marques acredita que “ainda existe um longo caminho a percorrer 

até que os videojogos não sejam considerados um hobby para rapazes”. Ainda assim 

complementa defendendo que “estamos a ir no bom caminho. Os jogos casuais estão a 

conseguir atrair a atenção de várias mulheres, o que por sua vez pode levar a que elas tenham 

curiosidade em experimentar jogos mais hardcore, como por exemplo Call of Duty ou Halo.” 

 

3.4.2. Os videojogos e o público feminino – o olhar de quem vende videojogos 
 

Quando questionados sobre os tipos de jogos que sugeririam oferecer a uma mulher, 

todos os funcionários destacaram a importância da componente social das consolas e 

de alguns títulos como podendo ser preferências do público feminino. Em dois dos três casos, 

foi recomendada a tecnologia “Kinetic” da consola Xbox 360: num deles o jogo de fitness (Get 

Fit with Mel B) e, no segundo caso, um videojogo de dança (Dance Revolution). Numa segunda 

fase, os funcionários acabaram por abrir o leque de escolha a outro tipo de títulos, destacando-

se o caso do LA Noire, um videojogo que foi recomendado por todos os funcionários.  

Relativamente à existência de vídeo-jogadoras, existiu consenso entre os 

funcionários entrevistados, afirmando todos eles que este é um tipo de público que está 

a crescer e com o qual lidam cada vez mais. Assim, a utilização de videojogos não foi 

considerada pelos funcionários como algo estritamente masculino. De destacar que dois 

deles abordaram mesmo a questão da igualdade. Numa das entrevistas o funcionário afirmou 
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que “as jogadoras que gostam muito de jogar são como os homens, gostam dos grandes 

títulos”. Perante a pergunta de se existiriam videojogos mais indicados para o público feminino, 

outro dos funcionários afirmou mesmo, “não vamos por aí, porque a minha mulher é mulher, e 

só gosta de tiros. E joga melhor que eu!”. Ainda assim, o funcionário após ter destacado os 

videojogos “LA Noire” e “Portal 2” como indicados para o público feminino, revelou que a razão 

para essa mesma sugestão se prendia com o facto de estes serem títulos que além de não 

terem muita ação, não exigem rapidez nos gatilhos. Uma posição que poderá indicar uma 

imagem das mulheres como jogadoras menos competentes ou, por outro lado, poderá ter sido 

apresentada como informação adicional tendo em conta as diferentes vídeo-jogadoras.  

O videojogo “The Sims” apesar de ser geralmente conotado como feminino, foi, em dois 

casos, apontado como opção. Ainda assim, os funcionários fizeram-no com alguma “cautela”. 

Por um lado afirmando que é um tipo de jogo mais causal e, por outro, revelando que o mesmo 

poderia ser considerado como infantil ou feminino pelas jogadoras ditas mais “hardcore”. 

Por fim torna-se relevante acrescentar que um dos funcionários não recomendou a compra 

de “Duke Nukem”, afirmando que este não é um título com muita qualidade. De facto, os 

websites GameRankings
22

 e Metacritic
23

 atribuíram valores extremamente reduzidos a este 

título, no que diz respeito à qualidade global do videojogo. 

 No entanto, há outra razão que poderá explicar a atitude deste vendedor: este é um dos 

jogos com um carácter sexual e machista mais acentuado. Conotado com descritores de 

conteúdo como “Mature Humor”, “Nudity”, e “Strong Sexual Content”, contém lap dances, sexo 

oral, cenas lésbicas e uma quantidade avolumada de piadas referentes a sexo e a partes do 

corpo feminino
24

.   

 

3.4.2. Os videojogos e o público feminino – o olhar de quem joga videojogos 
 

A entrevista foi realizada em formato de díade, com duas vídeo-jogadoras com as quais se 

estabeleceu contato no evento MyGames Samsung (Outubro 2011), evento no qual foi 

realizada uma observação participante no âmbito do presente estudo. Realizou-se uma 

entrevista informal no local, onde forma abordados assuntos relativos aos videojogos, às vídeo-

jogadoras e à indústria (para a transcrição integral da entrevista, ver anexo 4).  

Quando questionadas as entrevistadas afirmaram a existência de outras vídeo-

jogadoras. Contudo o facto de as mesmas não terem uma união entre si, parece ser uma 

problemática. Inês Merle (IM) afirma mesmo “cada uma é um caso, andamos é isoladas…mas 

somos várias”, acrescentando que o facto de o marketing dos videojogos ser dirigido aos 

homens acaba por gerar uma ligação entre eles, o “passa a palavra”. Uma realidade contrária 

                                                           
22

 Website que recolhe análises e críticas dos mais variados videojogos, tanto em formato on-line como off-line, de 

modo a atribuir uma nota média a cada um deles. Agrega mais de 315,000 artigos relacionados com mais de 14,500 

jogos. 
23

 Website do mesmo carácter do anterior, com a particularidade de expandir as suas cotações, além de videojogos, a 

álbuns, filmes, DVD’s e programas televisivos.  
24

 Disponível em: http://www.examiner.com/video-game-news-in-national/esrb-details-duke-nukem-forever-s-intense-

violence-sexual-content-and-more 
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daquela vivida pelo público feminino, que segundo IM, começa a jogar mais por motivos de 

foro interior e pessoal do que propriamente por estímulos exteriores. Para IM “o que vem 

de fora não nos é apelativo”, destacando mais uma vez a ineficácia da comunicação para o 

feminino desta indústria.  

Ambas as jogadoras começaram a jogar entre os 7 e os 12 anos, por estímulo de 

familiares. Em ambos os casos, os familiares são do sexo masculino, irmão no caso de 

Carla Brejano (CB) e pai no caso de IM. Para esta última os videojogos são “uma coisa que 

sempre fez parte, portanto, para mim estranho era não existir este meio, sempre foi algo para 

mim muito natural. Mas também porque tive alguém que sempre me passou isso. O meu pai 

entretanto deixou de jogar, mas isso foi algo que ficou comigo e não desapareceu. (…) E 

acabei por construir o meu percurso próprio como gamer.” 

CB revelou o carácter de elemento intermediário da figura masculina, sendo que no 

início ela apenas ficava a ver o irmão jogar. Uma situação que evoluiu, passando este 

posteriormente a dar-lhe indicações de como jogar. “Nos primeiros tempos eu ficava sentada 

ao lado dele a vê-lo jogar, mas passado algum tempo ele começou a sentar-me ao lado dele a 

dizer-me «olha vai em frente, faz isto, faz aquilo»”, revelou CB.  

Esta foi uma tendência igualmente registada por Schott e Horrell (2000: 42). Os autores 

caracterizam as vídeo-jogadoras neste tipo de situação como “watchers”. Uma realidade que 

leva as mesmas a adotarem uma posição de afastamento em relação ao jogo, tornando-se 

meras espetadoras.  

Ambas costumam jogar de forma regular, todavia o tempo livre parece ser um fator 

determinante para a disponibilidade na utilização de videojogos. Mais uma vez a questão 

das teorias do lazer no feminino tem relevância. IM, acabou recentemente o curso e está 

desempregada, uma situação que lhe confere uma liberdade em termos de tempo bastante 

maior que a de CB, que estuda, trabalha e vive sozinha.  

No que respeita à tipologia de videojogos preferidos pelas entrevistadas, o género 

RPG assume-se como o eleito. IM destaca títulos como “Mass Effect” e “Fallout”. Por sua vez, 

CB elegeu títulos como “Final Fantasy”, “Bioshock” e também “Mass Effect”. Ainda assim, a 

necessidade de se sentirem informadas sobre as novidades da indústria 

independentemente do género de videojogo parece ser uma tendência, IM afirma mesmo 

que “conheço coisas fora disso, mas não é de jogar outros géneros, é mais de ouvir falar. Mas 

mesmo quando não jogo, ando sempre em cima do que está a acontecer. “ 

Um dos motivos desta preferência de ambas pelo “Mass Effect” parece ser mais do que 

facto de o mesmo permitir a utilização de uma personagem feminina no papel principal. O facto 

de o videojogo se pautar pela igualdade entre géneros e permitir a construção de personagens 

femininas profundas, assume-se como relevante. CB afirma que “tem a opção de jogar com um 

homem ou uma mulher e basicamente a personagem feminina é exposta de uma forma 

neutra”. Já IM defende de forma perentória “é igualdade. Igualdade é uma coisa que não existe 

nos videojogos. E em “Mass Effect” por um lado existe”.  
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Deste modo, torna-se percetível que não é apenas importante para uma vídeo-jogadora 

o facto de o videojogo permitir a escolha de uma personagem feminina. A mesma deve 

pautar-se pela profundidade e ser retratada de forma igualitária: “então vamos por uma 

mulher de mamas grandes, de rabo grande a saltar de calções de um lado para o outro? Não 

pode ser uma mulher com um traje normal a sair de um abrigo para a aventura? Não é um 

objeto sexual, é um ser” (CB). De facto a igualdade parece ser mais importante do que a 

estética, IM afirma mesmo que “acho que a questão não é ser feia ou bonita. A questão é a 

igualdade entre géneros, acho que é mais isso”. 

 

Durante a entrevista, a nova imagem da personagem Lara Croft
25

 foi um dos assuntos 

destacados pelas entrevistadas. CB afirmou que “eu gosto do que fizeram recentemente com 

a Lara Croft…ela tornou-se menos sexual, mas mais bonita”. Já IM considera a restruturação 

um pouco inacabada, baseando a sua opinião no trailer do jogo e no facto de existir uma cena 

no mesmo com uma forte conotação sexual. 

Também o trailer do videojogo “Resident Evil” suscitou controvérsia. Novamente um tema 

de discussão que surgiu de forma natural, trazido para a conversa pelas entrevistadas. Quando 

questionadas sobre o porque de acharem o trailer estranho, a resposta foi objetiva: “o trailer é 

uma mulher, com um vestido de latex, com um decote enorme, um penteado que lhe tapa os 

olhos. Eu achei aquilo gravíssimo, porque estava ali uma mulher com um peito enorme, 

completamente decotado e à mostra…mas não tem olhos. O ponto de comunicação, de 

humanização que poderias ter para aquela pessoa perde-se. É uma mulher objeto, não 

interessa para nada” (IM).  

A existência de conotações de natureza sexual não parece ser o problema principal, 

para IM “a questão aqui não é colocarem temas sexuais, não é essa de todo. A questão aqui é 

a velha objetivação feminina”. IM deu ainda o exemplo da mudança de paradigma do jogo 

“Mass Effect”. Na opinião de IM “a Bioware [produtora do Mass Effect] sempre foi muito 

corajosa em querar barreiras de género: jogar com mulheres, teres romances 

homossexuais…agora o «Mass effect II» deu uns valentes passos atrás em relação a isso e o 

«Mass effect III» …”. De facto, no trailer deste último titulo, duas personagens inicialmente em 

termos de papéis tradicionais de género estavam completamente trocados – com a mulher a 

assumir uma posição de guerreira e o homem a assumir uma posição mais passiva e sensível 

– passaram ao “velho estereótipo”. IM ilustra a situação afirmando, “aparece o Kayden 

[personagem masculino] com uma bruta armadura, muita másculo e a Ashley [personagem 

feminina] com um decote, cabelo solto, maquilhagem, de saltos altos e nem tinha armadura. 

Para quem os “conhecia” foi tipo: meteram o Kayden na sala a ver futebol e a Ashley na 

cozinha, no seu respetivo lugar”. O que se passou aqui foi quase isso.” 

Ainda que necessite de ser bem estruturada e igualitária, a possibilidade de jogar 

com uma personagem feminina assume-se como uma mais-valia para um videojogo na 

opinião das entrevistadas. Para IM “seria mais apelativo (…), não haja dúvida alguma”.  

                                                           
25

 ver Capítulo I, página 22 
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Por sua vez, e relativamente à forma como utilizam os videojogos, ambas as 

entrevistadas optam por jogar sozinhas. Quando questionadas sobre o porque dessa 

escolha, ambas afirmaram que nunca tinham refletido muito nisso, mas pensam dever-se ao 

facto de jogarem jogos mais focados numa aventura individual, ou seja, em modos 

singleplayer. Este tipo de realidade pode significar que a propensão para jogar de forma 

isolada, no caso das mulheres, pode passar por uma condição mais inconsciente, algo 

intrínseco, do qual as mesmas não se apercebem.  

Ambas as entrevistadas afirmaram jogar online, no entanto, ressalvaram que o fazem com 

pouca regularidade. Também neste ambiente virtual a escolha de personagens femininas 

se assume como extremamente importante. IM afirma que “eu jogo sempre com 

personagens femininas também. Acho que há poucos jogos onde o podemos fazer, por isso 

quando o podemos fazer, dá gosto poder faze-lo efetivamente” e CB releva “eu escolho 

personagens femininas, não para chamar a atenção. Gosto de jogar com uma personagem 

feminina. Se ouvir bocas, que seja. Eu vou esconder o meu género num jogo? Não. Mas 

também não quero ser tratada de uma forma especial por ser mulher. É a pior coisa que me 

podem fazer.”. 

Ambas as entrevistadas revelaram ter experienciado situações nas quais haviam 

sofrido algum tipo de descriminação. No caso de IM e CB, poder-se-á dizer que foi uma 

discriminação “positiva”, uma vez que o que aconteceu foi terem sentido que o grupo de 

jogadores do sexo masculino estava a ser demasiado atencioso com elas. No fundo uma 

condescendência por acreditarem que a capacidade de adaptação ao jogo seria menor pelo 

facto de elas serem mulheres. Apesar de não terem sido alvo de tipos de discriminação mais 

graves, foram referidas as problemáticas associadas a redes de jogo on-line como é o caso da 

Xbox Live. A problemática da revelação de género nestes ambientes, especialmente através da 

utilização de headset que permite ouvir a voz, parece ser muito relevante. IM afirma mesmo “há 

mulheres que nem querem jogar on-line com voz, porque principalmente os miúdos quando 

percebem que são mulheres a jogar são ofensas atrás de ofensas.  

Contudo, ambas as entrevistadas afirmaram não se sentir discriminadas, acrescentando 

mesmo que haviam ido ao evento MyGames Samsung com um grupo de amigos e namorados. 

Contudo, acreditam na masculinização da indústria dos videojogos, IM afirma que é “uma 

indústria de homens e eu acho que são precisas mulheres. Não para se tornar uma indústria de 

mulheres, porque isso era igualmente o desequilíbrio, mas sim para equilibrar a balança, a 

ideia é essa.”. Remata a conversa, acrescentando “é uma luta por nos vermos identificadas 

num meio ao qual pertencemos, mas que não nos reconhece como devia”. 
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3.5. Inquérito por questionário 

3.5.2. Regularidade de utilização de videojogos 
 

Quase metade dos inquiridos (42%) afirmou nunca jogar videojogos sendo que destes 

49% são do sexo feminino e apenas 28% do sexo masculino (ver anexo 5, gráfico 4). 

Esta diferença é coincidente com os resultados dos estudos quantitativos apresentados no 

capítulo I do presente estudo, ou seja, com uma realidade na qual os fãs da indústria de 

videojogos são maioritariamente do sexo masculino.  

As mulheres utilizam os videojogos de forma mais esporádica. Esta utilização é menos 

regular, sendo que 31% afirmou jogar pelo menos uma vez por trimestre e apenas 20% disse 

jogar pelo menos uma vez por mês. Por outro lado, os homens jogam mais regularmente. 

Quase metade dos inquiridos do sexo masculino (47%) afirmou jogar “pelo menos uma vez por 

mês”, sendo que apenas 25% disse jogar pelo menos uma vez por trimestre. 

Os homens até aos 24 anos são aqueles que jogam de forma mais regular, 70% dos 

inquiridos do sexo masculino desta faixa etária afirmou jogar pelo menos uma vez por mês. No 

caso das mulheres, são aquelas na faixa etária dos 25-44 anos, as que jogam mais 

regularmente (39%). A utilização de forma esporádica é mais elevada nas mulheres até aos 

24 anos (38%) e nos homens na faixa etária dos 22-44 anos (39%). A faixa etária dos 45 e 

mais anos é aquela que apresenta os valores mais elevados na não utilização de videojogos 

por ambos os sexos (84% feminino; 67% masculino) (ver anexo 5, gráfico 6). 

 

Gráfico 3 – Regularidade de utilização de videojogos: diferenças entre géneros 
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Os dados obtidos demonstram que as vídeo-jogadoras mais assíduas têm idades 

compreendidas entre os 25 e os 44 anos. Já os jogadores do sexo masculino que jogam mais 

regularmente têm idades compreendidas até aos 24 anos. Num padrão inverso são as 

mulheres entre os 18 e os 24 anos e os homens dos 25-44 anos, aqueles que jogam mais 

esporadicamente.  

 

Através da realização do teste qui-quadrado foi possível constatar uma relação de 

dependência entre as variáveis “regularidade com que joga” e “sexo” (nível de 

significância de 0,00) (ver anexo 5, tabela 2).  

 

3.5.3. Plataformas escolhidas para jogar 

 

 

Relativamente à plataforma homens e mulheres parecem não diferir na escolha do suporte 

para jogar. Homens e mulheres preferem o computador para jogar videojogos (33% das 

inquiridas e 41% dos inquiridos). 

 

Gráfico 4 – Plataformas preferidas para jogar videojogos: diferenças entre género 
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A grande diferença entre géneros neste âmbito, diz respeito aos jogos nas redes 

sociais. A percentagem de indivíduos do sexo masculino que escolhe estes suportes para 

jogar é extremamente baixa (10%), sendo que 40% afirma não jogar nas redes sociais. Já o 

sexo feminino opta por este suporte (20%), sendo que os valores são semelhantes aqueles 

obtidos nos jogos on-line (21%) (ver anexo 5, gráfico 7). 

A preferência do género feminino pelos jogos nas nas redes sociais é coincidente com o 

perfil-tipo do utilizador dos “casual games”, abordado anteriormente. Este é o da mulher, 

utilizadora ligeira, entre os 25-54 anos. 

 

Através da realização do teste qui-quadrado foi possível constatar uma relação de 

dependência entre as varáveis “jogos redes sociais” e “sexo” (com um nível significância 

de 0,06) (ver anexo 5, tabela 3).  

 

3.5.4. Géneros preferidos para jogar26 
 

Os videojogos jogados de forma mais regular pelas mulheres são os “jogos on-line” 

(17%), “simulação” (14%) e “ação e aventura” (13%).  

 

Nas utilizações menos regulares, o género “Musical e Dança” é o que apresenta os valores 

mais elevados (18%) (ver anexo 3, gráfico 8), facto que poderá ser explicado pelo caracter 

lúdico deste tipo de videojogos. Assim, esta tipologia de videojogo é muitas vezes utilizada em 

festas, jantares ou encontros entre família e amigos como atividade de diversão. Os dados 

parecem comprovar esta tendência, especialmente se for tido em conta o valor que este 

género de videojogos apresenta na variável “jogo regularmente”: apenas 8% das mulheres 

inquiridas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 A classificação dos géneros de videojogo foi realizada com base naquela apresentada pela loja Fnac. De notar que a 
mesma sofreu alterações de modo a apresentar os dados de forma mais clara no gráfico 8, agrupando-se os géneros 
“dança e musical” e “voo e corridas”. Contudo as relações de dependência existentes são apresentadas de forma 
detalhada e individual.  
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Gráfico 5 - Regularidade de utilização por género de videojogo 

 

Base=154 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 

 

Também os géneros “desporto” (17%) e “estratégia” (14%) parecem ser dos 

preferidos das mulheres nas utilizações mais esporádicas (ver anexo 3, gráfico 8). Esta 

preferência por videojogos de desporto foi igualmente constatada no relatório Game Vision 

Europe (2010), com os géneros “desporto” e “corridas” a ocuparem uma posição intermédia 

nos gostos das vídeo-jogadoras. Por sua vez, os géneros de videojogos menos jogados 

pelas mulheres inquiridas são “luta” (3%), “plataformas” (6%) (ver anexo 5, gráfico 8).  

Ao analisar a lista do top 10 dos videojogos preferidos das mulheres apresentada no estudo 

Game Vision Europe (2010) torna-se possível a realização de uma relação com os dados 

obtidos no presente inquérito por questionário.  

Em primeiro lugar, tal como os dados indicam os géneros “jogos on-line”, “simulação” e 

“ação/aventura” são aqueles que as mulheres jogam de forma mais regular. Na lista 

mencionada os videojogos “World of Warcraft “ e “Counter Strike” (jogos on-line), “The SIMS” 

(simulação), “Final Fantasy”, “Mario Bros.”, “The Legend of Zelda”, “Resident Evil” 

(ação/aventura) foram eleitos como preferidos.  

Por sua vez, também videojogos como “Need for Speed” (corridas), “Pro Evolution Soccer” 

(futebol) e “Tekken” (luta) fazem parte deste top 10, dados que se relacionam com a 
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preferência por estas tipologias de videojogos nas utilizações mais esporádicas, como acima 

descrito.  

Os géneros de videojogos jogados de forma mais regular pelos homens são 

“desporto” (32%) e “ação/aventura” (17%). Relativamente aos videojogos que os homens 

jogam mais esporadicamente, a única diferença prende-se com o género “estratégia” que 

apresenta um valor mais elevado na regularidade mais esporádica (13%) do que na utilização 

mais regular (9%) (ver anexo 5, gráfico 8).  

Os géneros menos jogados pelos inquiridos do sexo masculino são “fitness” e 

“dança e musical”, sendo que nenhum dos inquiridos do sexo masculino afirmou jogar 

regularmente este último género de videojogo e apenas 1% dos homens disse jogar 

regularmente videojogos do género “fitness” (ver anexo 5, gráfico 8). 

Estes resultados acabam por sustentar a ideia de que certos géneros de videojogos são 

imediatamente conotados como femininos, sendo desse modo rejeitados pelos jogadores do 

sexo masculino. Ainda que tal categorização contribua para a masculinização da indústria 

como abordado no capítulo I do presente estudo, tais dados podem significar que mais que 

uma questão relacionada com estereótipos, esta é uma questão relacionada com as 

preferências do próprio género. Assim, as preferências podem ter no seu âmago questões 

intrínsecas, não tao relacionadas com fatores culturais e/ou sociais. 

 

Através dos dados obtidos conclui-se que as preferências no que respeita aos géneros 

de videojogos se mantêm, nos homens, independentemente da regularidade de 

utilização. Uma realidade diferente daquela apresentada pelo sexo feminino, no qual os 

géneros preferidos variam consoante a regularidade de utilização. Deste modo, poder-se-á 

afirmar que jogadoras assíduas e jogadoras esporádicas possuem preferências diferentes, o 

que, consequentemente irá exigir à indústria de videojogos olhares segmentados sobre cada 

uma das tipologias de público.  

Nesta linha de análise, estão também os resultados do estudo levado cabo por Royse et. al. 

(2007), no qual se concluiu a existência de diferenças em termos de preferência pelos 

diferentes géneros de videojogos, tendo em conta a tipologia da vídeo-jogadora. Assim, 

jogadoras assíduas gostam de vários géneros, especialmente porque cada um deles satisfaz 

as suas necessidades de forma diferente; já as jogadoras esporádicas preferem géneros como 

“RPG”, “puzzle” e videojogos de quebra-cabeças (Royse et. al., 2007:10-12)
27

.  

 

Através da realização do teste qui-quadrado foi possível constatar uma relação de 

dependência entre as seguintes variáveis: (1) videojogos de “desporto” e “sexo” (nível de 

significância de 0,000); (2) videojogos “musicais” e “sexo” (nível de significância de 0,001;  

                                                           
27

 Para uma descrição mais detalhada das diferentes tipologias de vídeo-jogadora ver o Capítulo I da presente análise 
ou o artigo ROYSE et al. (2007) “Women and games: technologies of the gendered self”, New Media & Society, Volume 
9, N. º 4, pp.555-576 (http://nms.sagepub.com/content/9/4/555.full.pdf+html). 
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(3) videojogos “ação/aventura e “sexo” (nível significância 0,004); (4) videojogos de “voo” e 

“sexo” (nível significância de 0,001); (5) “jogos on-line” e “sexo” (nível significância 0,011) (ver 

anexo 5, tabelas 4-8). 

 

3.5.5. Aspetos discutidos sobre os videojogos 

 

Homens e mulheres parecem privilegiar o mesmo tipo de elementos nos videojogos. 

Os aspetos gráficos, a história e as personagens assumem-se como relevantes para jogadores 

de ambos os sexos. Ainda assim, são as mulheres quem mais privilegia e fala sobre 

história dos videojogos (32%). 

Ainda que as diferenças entre géneros não sejam díspares, os valores encontrados 

apontam para a atribuição de importância à história nos videojogos por parte das vídeo-

jogadoras. Assim, poder-se-á afirmar que uma história rica, um enredo estruturado e uma 

narrativa pensada são elementos importantes num videojogo, para este tipo de público. Estes 

são dados relacionáveis com aqueles encontrados por Brunner, Bennett e Honey (1998) e o 

Observatório del Videojuego y de la Animación (2006). 

 
 

Gráfico 6 – Aspetos discutidos sobre os videojogos – diferenças entre géneros 

 

Base=154 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 
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dependência entre as variáveis “sexo” e “fala sobre personagens” (nível significância de 

0,33) e entre as variáveis “sexo” e “fala sobre aspetos gráficos e técnicos” (nível 

significância de 0,17) (ver anexo 2, tabelas 10 e 11). 
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CONCLUSÃO  
 

A existência de um crescente público feminino que utiliza e compra videojogos é inegável, 

tornando-se já possível começar a delinear o perfil deste novo consumidor, assim como a 

avaliação das razões que afastam a restante parcela de mulheres que continuam a não 

englobar os videojogos no seu quotidiano.  

Através da combinação dos resultados de cada uma das técnicas foi possível concluir que 

as mulheres jogam de forma mais esporádica que os homens. As jogadoras casuais têm 

idades dos 18 aos 24 anos e as mais assíduas situam-se nas faixas etárias entre os 25 e os 44 

anos. As plataformas preferidas para jogar pelas mulheres são o computador, consola e 

redes sociais e os géneros preferidos deste público são os “jogos on-line”, “simulação” 

e “ação e aventura”. Concluiu-se ainda que as preferências no que respeita aos géneros 

de videojogos se alteram, nas mulheres, com a regularidade de utilização.  

As vídeo-jogadoras privilegiam nos videojogos os aspetos gráficos, a história e as 

personagens, procurando estas nos videojogos uma forma de fuga à realidade, divertimento 

e desafio. Importa ainda destacar a importância dos familiares, geralmente do sexo masculino, 

na iniciação das mulheres na utilização de videojogos.  

Torna-se fulcral referir que as técnicas utilizadas apresentam algumas limitações que 

podem e devem ser ultrapassadas em futuras investigações. No caso do inquérito, a amostra 

utilizada é do tipo não probabilístico e de julgamento, o que desde logo torna os resultados 

obtidos não tão válidos como no caso da utilização de uma amostra probabilística. Deste modo, 

em investigações futuras seria proveitoso a construção de uma amostra desta última tipologia 

com vista a uma maior representatividade dos dados.  

Por sua vez, considera-se pertinente destacar a importância da realização não somente de 

entrevistas a vídeo-jogadoras, como de “focus groups” a estas, a não jogadoras e a jogadores 

do sexo masculino. Na presente investigação, e devido a limitações temporais, tal não foi 

possível contemplar, assumindo-se como elemento fulcral em próximas investigações. A 

importância da utilização da técnica mencionada é justificável pelo facto de ao abranger 

públicos com diferentes relações com os videojogos, se possam obter dados mais 

aprofundados, especialmente se forem tidas em conta as dinâmicas interpessoais 

características desse tipo de reuniões de grupo.  

 

As particularidades do estudo da relação da mulher com os videojogos são variadas 

e complexas. As investigações neste âmbito de análise devem ter presente o facto de o 

mesmo se interligar com questões como: (1) as questões do consumo e lazer no feminino; (2) a 

relação da mulher com a tecnologia e com os videojogos; (3) aas representações de género 

nos videojogos; e (4) as particularidades da própria industria.  

O crescimento das vídeo-jogadoras registado ao longo dos últimos anos sugere a 

importância deste tópico e a necessidade de investigações futuras que contemplem elementos 
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ainda não abordados. Especialmente no que respeita ao panorama português, no qual ainda 

muito pouco se conhece sobre a relação da mulher com os videojogos.  

Importa compreender que para conseguir chegar de forma eficaz a este público, é 

imperativo conhece-lo: compreender as suas particularidades, gostos, necessidades. Deste 

modo, ao nível da comunicação, seja de videojogos ou consolas, devem ter-se presentes as 

especificidades de cada tipologia de vídeo-jogadora que, tal como vimos, varia consoante a 

regularidade de utilização deste tipo de produtos.  

Ainda assim, e de forma global, torna-se possível afirmar que ao criar videojogos com 

personagens femininas no papel de protagonista, que possuam enredos e histórias mais 

complexas, que sejam interativos e sejam baseados em livros e filmes, se irá estar a criar 

videojogos mais apelativos para o público feminino. Por sua vez, e no que respeita às não 

jogadoras, o criar de videojogos com controlos fáceis e acessíveis, com preços sugestivos, que 

possam ser jogados em curtos períodos de tempo e privilegiem o desafio em vez da 

competição, poderá funcionar como uma estratégia que culminará na fidelização de mais 

mulheres a este tipo de práticas de lazer.  

 

Pretendeu-se com o desenvolver desta investigação o aprofundamento da perceção sobre 

as vídeo-jogadoras, mas também sobre a própria indústria, tendo em vista uma maior 

compreensão da melhor forma de atuar comercialmente respondendo às necessidades do 

consumidor.  

À eterna pergunta “O que as mulheres querem?” poderá ser difícil responder totalmente, 

mas adaptando-a ao contexto em análise, a presente investigação ambicionou permitir que se 

comece a responder à pergunta “O que querem as mulheres dos videojogos?”. 
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ANEXO 1 

Dados da observação participante 

 

Tabela 2 – Notas de campo (observação participante do evento MyGames 
Samsung) 

 

Observações 
sobre a afluência 

do público 
feminino 

Observações 
sobre a 

motivação que 
levou este 
público ao 

evento  

Observações 
sobre o 

comportamento 
do público 
feminino 
presente 

Observações sobre o 
modo como este tipo 
de público interage 

com os 
videojogos/consolas 

Observações 
sobre o modo 

como o público 
masculino 

interage com o 
público 

feminino 

Outras 
informações 
relevantes  

1. Forte presença 
do público 
feminino 
 
2. 
Maioritariamente 
aquilo que 
parecem ser mães 
e namoradas 
 
3. Torneio de 
“Counter Strike 
1.6” sem qualquer 
concorrente 
feminina 
 
4. Torneio de 
“League of 
Legends” com 
duas concorrentes 
femininas 
 
5. Forte presença 
do público 
feminino no stand 
dos produtos 
mobile da 
Samsung 
 
6. Forte presença 

1. Duas 
raparigas que 
tinham ido dar 
apoio aos seus 
namorados que 
estavam a 
participar num 
dos torneios 
 
2. Mãe que 
tinha ido 
acompanhar os 
filhos 
 
3. Grupo de 
amigas que 
tinham ido com 
amigos e 
namorados, 
todos fãs de 
videojogos  

1. Duas situações 
de inibição do 
público feminino: 
 
a) Rapariga que 
disse ao 
namorado que 
não se sentiria 
bem a jogar à 
frente de tantas 
pessoas 
 
b) Rapariga que 
ao não conseguir 
iniciar sozinha o 
videojogo, pediu 
ajuda ao 
namorado, mas 
depois acabou 
por nem 
experimentar 

 
 

 1. Público feminino 
jogou videojogos como 
Virtua Tennis 
(desporto), Tekken 
(combate) e Gears of 
War (First Person 
Shooter) 
 
2. Elevado número de 
indivíduos do sexo 
feminino a jogar 
consolas portáteis 
(particulares) nas zonas 
de descanso presentes 
no evento 
 
3. Forte presença de 
meninas até aos 10 
anos nos stands com 
tecnologia Kinetic 
(movimento) com jogos 
como “Dance Central”, 
“Rango”, “Table 
Tennis”. 

1. Tendência 
para tentar que 
o público 
feminino 
interagisse 
mais com os 
videojogos, 
especialmente 
no caso dos 
namorados 
para com as 
namoradas 
 
2. 
Disponibilidade 
para ajudar e 
explicar 
procedimentos 
de jogo 
 
3. Clara 
importância 
dada à 
necessidade de 
atribuição de 
prémios 
também ao 
público 
feminino por 
parte dos 

a) Diminuta 
participação nos 
concursos e nos 
torneios   
 
b) Escolha de 
personagens 
femininas por 
parte dos 
concorrentes do 
sexo masculino 
no torneio de 
“Tekken” 
 
c) Diálogo entre 
pai e filho, sendo 
que o primeiro 
questionou o 
segundo sobre se 
queria trocar 
para não jogar 
com uma 
personagem 
feminina, ao que 
o primeiro 
recusou, dizendo 
que não se 
importava 
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do público 
feminino no stand 
“Angry Birds” 

promotores 
(sorteio de 
prémios, 
mediante 
inscrição)   

ANEXO 2 

 

Resultados da análise de testemunhos realizada com base no blogue “I Play 

Because” 

 

1. Listagem dos testemunhos obtidos: 

 

2.1. Testemunhos do género feminino: 

 

a) “I play games because I can make a difference in that (virtual) world” (Mariana) 

 

b) “I play games because it kills time.” (Leila) 

 

c) “Because they reduce my stress” (Cláudia) 

 

d) “Because it allows me to escape reality” (Marta) 

 

e) “Because sometimes I like to play with other people´s lives.” (Mariana) 

 

f) “Because it allows you to become involved in all kinds of different scenarios and worlds. 

Basically an escape from reality” (Elly) 

 

2.2. Testemunhos do género masculino: 

 

a) “I play games because i have no social life.” (Filipe)  

b) “Because i can beat people without sweating.” (Miguel)  

c) “It's the way i choose to unleash some of my daily routine frustration.” (Mathew)  

d) “I don't have anything better to do at the moment.” (Richard)  

e) “It's my favorite thing to do, after sex.” (André)  

f) “It can take me to an unreal world where all emotions are elevated to their maximum.”  

(Carlos)  

g) “I play games because i like to own people on-line.” (Iconizer) 
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h) “I play games because i want to go pro and be sponsored” (Mr. Me)  

i) “I play games because of the social aspect, communities and friends I’ve made in games (not 

MMORPG’s), but in genres such as MOBA(RTS) and FPS” (Rui) 

j) “Because it makes me feel awesome” (Martian) 

l) “Because it’s very fun” (Denilson) 

m)” Because they are a good hobby to occupy  free time and allow us to unwind a little 

from day to day” (Filipe) 

n) “Because I rather be my avatar than the real life me.”  (Shaki Mak'latur) 

o) “Because I like to fuck shit up from time to time.” (Yaboykeashy) 

p) “Because quite frankly…they rock!” (Digibake) 

q)  “Because i can’t kill aliens in the real world” (im-gonna-do-an-internet) 

r) “Because my girlfriend is mad at me” (Tsumetaibonez) 

s) “Because noobs need someone to own them” (Le ownador)   

t) “Because the music kills my stress” (invisible-to-everyone) 
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ANEXO 3 

Resultados da análise exploratória aos anúncios das revistas BGamer, 

MaxiConsolas, Flash, Máxima e TVGuia  

 

 

1. Gráficos relativos às revistas BGamer e MaxiConsolas:  

 

 

Gráfico 7 – Representações do género masculino nos anúncios das revistas BGamer e 

MaxiConsolas 

 

 

Base=23 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com a análise dos anúncios nas 

publicações acima mencionadas 

 

 

 

 

81% 

19% 

Retratos estereótipados do género 
masculino   

não  

sim 
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Gráfico 8 – Atitude das personagens de ambos os géneros nos anúncios das revistas BGamer 

e MaxiConsolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base=23 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com a análise dos anúncios nas 

publicações acima mencionada 
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2. Anúncios relevantes para a análise:  

 

2.1. BGamer e MaxiConsolas 

 

Figura 1 - Anúncio “Mario Kart 7” para Nintendo 3DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista BGamer – Dezembro de 2011 
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Figura 2 – Anúncio” Move Fitness” para Playstation 3 

 

 

Fonte: Revista BGamer – Dezembro de 2011 
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Figura 3 – Anúncio “Harry Potter – Lego”  

 

 

 

Fonte: Revista BGamer – Dezembro de 2011 
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2.1. Máxima, Flash e TVGuia 

 

Figura 4 – Anúncio Nintendo DS 

 

 

Fonte: Revista TVGuia – Novembro de 2011 
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Figura 5 – Anúncio Wii e videojogo Wii Fit Plus 

 

 

 

Fonte: Revista TVGuia – Novembro de 2011 
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Figura 6 – Anúncio Nintendo 3DS 

 

 

 

 

Fonte: Revista TVGuia – Novembro de 2011 
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Figura 7 – Anúncio Wii e videojogo Wii Fit Plus 

 

 

 

Fonte: Revista Flash – Dezembro de 2011 
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Figura 8 – Anúncio Nintendo DSi XL (página par) 

 

 

 

Fonte: Revista Máxima – Maio de 2011 
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Figura 9 – Anúncio Nintendo DSi XL (página ímpar) 

 

 

Fonte: Revista Flash – Dezembro de 2011 
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ANEXO 4 

Guiões e transcrição integral das entrevistas realizadas 

 

1. Entrevista realizada a Pedro Marques (jornalista da revista de videojogos 

BGamer): 

 

1.1. Guião da entrevista: 

1. Na sua opinião qual é o volume de vídeo-jogadoras nesta indústria? Consideraria que 

existem em este número significativo? 

2. Conhece vídeo-jogadoras? 

3. Considera que as vídeo-jogadoras se interessam por participar em fóruns? Privilegiam este 

tipo de interação?  

4. Em termos comparabilidade entre géneros, considera existirem diferenças entre as 

preferências de jogo, no que respeita aos videojogos? 

 

1.2. Transcrição da entrevista 

Vanessa Dias (VD): Na sua opinião qual é o volume de vídeo-jogadoras nesta indústria? 

Consideraria que existem em este número significativo? 

Pedro Marques (PM): Eu acho que nos dias de hoje existe um maior número de video-

jogadoras, sobretudo por causa da emergência dos chamados jogos casuais (que são mais 

simples e normalmente têm motivações de natureza social, ou seja jogos que são 

experimentados em festas ou que promovem a interacção entre pessoas através do on-line).  

Alguns exemplos de jogos casuais de sucesso são as populares séries The Sims e Ville. No 

entanto, o mundo dos videojogos continua a ser um mundo dominado por elementos do sexo 

masculino. Existem mais homens do que mulheres a participar no processo de 

desenvolvimento de um jogo, o que por sua vez pode levar a que existam mais homens 

interessados em comprar jogos hardcore (que exigem mais empenho e experiência por parte 

dos jogadores). O próprio jornalismo de videojogos também é uma área dominada por homens. 

Ainda existe um longo caminho a percorrer até que os videojogos não sejam considerados 

um hobby para rapazes. Mas estamos a ir no bom caminho. Os jogos casuais estão a 

conseguir atrair a atenção de várias mulheres, o que por sua vez pode levar a que elas tenham 

curiosidade em experimentar jogos mais hardcore, como por exemplo Call of Duty ou Halo. 
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VD: Conhece vídeo-jogadoras? 

PM: Conheço várias vídeo-jogadoras, sendo que a maioria delas pertence ao grupo dos 

chamados jogadores casuais. Ou seja, preferem jogar videojogos do género da série Ville no 

Facebook, ou jogos sociais como Wii Sports ou SingStar.  

Conheço menos jogadoras hardcore, mas as que conheço são grandes fãs do universo 

virtual: gostam de falar sobre jogos, de jogar on-line com os amigos e de partilhar experiências 

e dicas. Aliás, normalmente quando jogo Team Fortress 2 costumo encontrar jogadoras que 

conseguem dar valentes tareias a muitos rapazes, incluindo eu próprio. Mas lá está, o facto de 

serem mulheres faz com que elas se destaquem dos restantes bons jogadores, o que reforça a 

ideia de que jogadoras hardcore são de facto elementos raros no universo dos videojogos. 

VD: Considera que as vídeo-jogadoras se interessam por participar em fóruns? Privilegiam 

este tipo de interação? 

Na minha opinião, as jogadoras casuais não devem sentir grande motivação em participar 

nos fóruns e partilhar experiências acerca dos seus jogos favoritos. No entanto, acredito que as 

jogadoras hardcore o façam. Aliás, existem mulheres que utilizam redes sociais como o Steam 

e o X-fire para falarem com outros jogadores e até mesmo para conseguirem jogar em grupo 

(por exemplo, o Steam permite que as pessoas comuniquem através de microfone). 

VD: Em termos comparabilidade entre géneros, considera existirem diferenças entre as 

preferências de jogo, no que respeita aos videojogos? 

PM: Eu conheço algumas mulheres que gostam de videojogos mais hardcore, tipo Guild 

Wars e Team Fortress 2, mas de facto a maioria das jogadoras que conheço prefere 

experimentar jogos mais casuais, nomeadamente os jogos do Facebook ou The Sims. 

Presumo que elas se sintam mais atraídas pela componente social dos videojogos, em vez de 

se interessarem pela acção ou o enredo de um determinado jogo. Gostam de experimentar 

jogos em festas, que promovam o convívio e a boa disposição. Preferem jogar títulos que não 

exijam anos de experiência ou que envolvam manuais carregados de regras.  

Acho que aos poucos esta tendência vai-se alterar, muito por causa dos jogos casuais. 

Antigamente existia a ideia de que os videojogos eram um hobby para rapazes, o que levou 

muitas raparigas a não sentirem grande interesse pelas aventuras frenéticas do Masterchief ou 

do Max Payne. Mas entretanto surgiu a Nintendo Wii e os jogos de Facebook, o que levou a 

que as regras do jogo começassem a sofrer alterações: as mulheres estão casa vez mais 

interessadas no mundo das consolas e dos videojogos, tanto que o mercado 

dos videojogos casuais é actualmente um dos mais rentáveis.  

Um novo estudo da Raptr, uma rede social de videojogos, concluiu que os jogos da 

série Ville rivalizam com séries de renome (como Call of Duty e Halo) em termos de tempo 

jogado e força da marca.  
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Os tempos estão a mudar e vai ser muito interessante saber como o mercado 

dos videojogos vai evoluir.  

Um outro ponto importante é a caracterização das mulheres nos videojogos. É necessário 

mudar a forma como os videojogos retratam as mulheres. Jogos como Dead or Alive, onde as 

mulheres são retratadas apenas como meros símbolos sexuais, terão sempre o seu lugar na 

indústria, mas para que os videojogos evoluam como forma de arte é necessário que a 

caracterização das mulheres virtuais seja mais diversificada e interessante. O mundo 

dos videojogos precisa de mais mulheres como Alyx Vance de Half-Life 2 e Jade de Beyond 

Good & Evil. Na minha opinião, Samus da série Metroid é a paladina das personagens 

femininas no universo dos videojogos: estamos a falar de uma protagonista fixe, capaz e 

poderosa que se revela ser muito mais do que um mero sex symbol  (que no fundo foi o que 

aconteceu à Lara Croft... Por mais alterações que façam aos novos jogos da Lara, vai ser muito 

complicado mudar a forma como as pessoas a vêem, muito por culpa das estratégias de 

marketing utilizadas no passado).  

Não será certamente o desenvolvimento das “jiggle physics” que irá atrair mais mulheres 

para o mundo dos videojogos. 
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2. Entrevista realizada a Filipe Marques (responsável pela comunicação da 

Playstation – regime de outsourcing): 

 

2.1. Guião da entrevista: 

1. No que respeita às vídeo-jogadoras em Portugal, a Playstation possui dados ilustrativos do 

volume deste tipo de consumidor? 

2. Quais as preferências de videojogo do público feminino no geral? Que elementos 

privilegiam? 

3. Que tipo de comunicação é desenvolvido pela Playstation no sentido de chegar eficazmente 

às vídeo-jogadoras? 

 

2.2. Transcrição da entrevista: 

Vanessa Dias (VD): No que respeita às vídeo-jogadoras em Portugal, a Playstation possui 

dados ilustrativos do volume deste tipo de consumidor? 

Filipe Marques (FM): Não temos dados específicos sobre o número de videojogadoras em 

Portugal, embora possa dizer com algum grau de certeza que está a crescer, sobretudo graças 

aos jogos sociais (Buzz, SingStar, etc.) e ao aumento do número de comandos de movimento 

no mercado, que pelas suas características (e pelos jogos que normalmente fazem uso das 

mesmas) potenciam o jogo casual em vez do hardcore gaming típico dos jogos de tiros, 

aventura, guerra, etc. 

VD: Quais as preferências de videojogo do público feminino no geral? Que elementos 

privilegiam? 

FM: Mais uma vez, não temos dados específicos sobre as preferências mas jogos como 

SingStar (SingStar Portugal Hits, SingStar Abba, SingStar Queen, SingStar Morangos com 

Açúcar e SingStar Back To The '80s, entre outros), Start the Party (um jogo que necessita do 

comando PlayStation Move e da câmara PlayStation Eye), Buzz (juntamente com SingStar, um 

dos grandes fenómenos dos videojogos no nosso país), DanceStar Party ou Move Fitness (os 

títulos são auto-explicativos, certo? :) ) são jogos muito orientados para o público feminino, 

mesmo que não exclusivamente. É óbvio que também há mulheres gamers "a sério" mas de 

facto os homens predominam nesse campo. 

VD: Que tipo de comunicação é desenvolvido pela Playstation no sentido de chegar 

eficazmente às vídeo-jogadoras? 
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FM: Quanto às estratégias de marketing, existem diferenças claras ao nível do tom da 

comunicação e da publicidade. Na área de RP, por exemplo, que é a de que estou mais 

próximo, jogos como DanceStar Party ou Move Fitness necessitam de um esforço especial 

para que consigamos que revistas femininas e lifestyle e programas de TV como um Fama 

Show e afins falem deste tipo de jogos. Tudo isto com mensagens-chave direccionadas a este 

público. O mesmo se aplica à publicidade - em TV, por exemplo, procuramos ocupar espaço 

publicitário em horário nobre (não nos podemos esquecer de que os jogos não são só para 

mulheres... mas para casual gamers no geral). As revistas nas quais colocamos publicidade a 

estes jogos também são bastante diferentes - Activa, Lux, etc... meios onde nunca 

colocaríamos um Resistance 3 ou um Infamous (dois jogos claramente destinados a hardcore 

gamers). Procuramos também outros caminhos. Por exemplo, estamos agora a preparar um 

evento com bloggers da área da moda e bem-estar (como A Pipoca Mais Doce ou a Stylista) 

para Move Fitness, no sentido de obtermos cobertura junto do público-alvo destes meios 

(tipicamente mulheres urbanas até 35 anos, mais ou menos). 
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3. Entrevista realizada a video-jogadoras (Inês Merle e Carla Brejano): 

 

3.1. Guião da entrevista:  

1. Conhece vídeo-jogadoras? 

2. Como e quando começou a utilizar videojogos? 

3. Porque motivo os videojogos suscitaram a sua atenção? 

4. Que tipologia de videojogos costuma jogar? 

5. Qual a sua opinião sobre a forma como as personagens femininas são retratadas nos 

videojogos? 

6. Consideraria uma mais-valia num videojogo o facto de a personagem principal ser feminina? 

7. Costuma jogar sozinha ou acompanhada? Porquê? 

8. Joga on-line? 

9. Sentem algum tipo de discriminação pelo público masculino quando se assumem como 

vídeo-jogadoras? 

10. Qual é a vossa opinião sobre a indústria dos videojogos? 

 

3.2. Transcrição da entrevista:  

VD: Conhecem jogadoras? 

Inês Merle (IN): Conheço poucas mas conheço. Acho que as jogadoras não têm grande 

união. O que eu costumo dizer é que somos várias, porque somos várias. Só que cada uma é 

um caso, andamos é isoladas…mas somos várias. No caso dos homens, como o marketing é 

dirigido a eles, palavra passa palavra e acaba por haver uma ligação. 

Raparigas não, cada uma começa a jogar por motivos completamente diferentes e que 

geralmente vêm de dentro e não de fora. Porque o que vem de fora não nos é apelativo.  

VD: E como aconteceu contigo? No teu caso, como começaste a jogar? 

IM: Eu comecei a jogar, porque sempre tive muito contacto com jogos e sempre fizeram 

parte da minha realidade. O meu pai até aos meus 12 anos era gamer, por isso basicamente 

eu vi-o a jogar e quando tinha 8 anos jogava o primeiro “Elder Scrolls” com ele, o “Arena”. Foi 
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uma coisa que sempre fez parte, portanto, para mim estranho era não existir este meio, sempre 

foi algo para mim muito natural. Mas também porque tive alguém que sempre me passou isso. 

O meu pai entretanto deixou de jogar, mas isso foi algo que ficou comigo e não 

desapareceu. Eu sempre gostei de RPG’s, depois iniciei-me nas consolas e acabei por 

construir o meu percurso próprio como gamer. 

VD: E no teu Carla? Como é que começaste a jogar e porquê? 

Carla Brejano (CB): Comecei entre 1994/1995, o meu irmão estava a acabar a licenciatura 

e comprou um computador e eu estava completamente empolgada com isso. E o primeiro jogo 

que ele jogou, e eu depois comecei a jogar com ele, era o primeiro “Civilization”. Nos primeiros 

tempos eu ficava sentada ao lado dele a vê-lo jogar, mas passado algum tempo ele começou a 

sentar-me ao lado dele a dizer-me “olha vai em frente, faz isto, faz aquilo”. E só o conceito 

simples de carregar num botão e aquilo levar a uma ação, aquilo fascinava-me imenso. Foi 

assim que eu comecei a ter mais atenção para os videojogos. 

VD: Costumam jogar regularmente? 

IM: Sim, normalmente mais do que uma vez por semana. Se bem que o facto de ter 

acabado o curso e estar desempregada ajuda a ter mais tempo. 

CB: Antes jogava mais. Agora como estudo e trabalho torna-se mais difícil. Ainda assim 

consigo jogar pelo umas quantas vezes por mês.  

VD: E que tipo de jogos costumam jogar? 

IM: Eu sou a jogadora dos RPG’s, sou tipo jogadora de nicho. Conheço coisas fora disso, 

mas não é de jogar outros géneros, é mais de ouvir falar. Mas mesmo quando não jogo, ando 

sempre em cima do que está a acontecer.  

Também gosto de Old Star Adventure Games, point and click. 

Dentro dos RPG’s gosto imenso de “Mass Effect” e “Fallout”. Estou a gostar muito do “New 

Vegas”, estou a fazer uma história de partir o cocô a rir, de uma personagem que é uma 

cowgirl completamente alcoólica e caótica. Divirto-me imenso, gosto muito daquele ambiente 

Western. 

CB: O último jogo que eu estive a jogar foi “Final Fantasy 13”, mas foi naquela de 

curiosidade mórbida. Também gosto de “Bioshock”. Um dos meus favoritos é “Mass Effect II”. 

VD: E porquê? 

CB: Porque tem a opção de jogar com um homem ou uma mulher e basicamente a 

personagem feminina é exposta de uma forma neutra. Não tem aquelas características 

pessoais porque é uma mulher. Basicamente é uma mulher, com um penteado feio, com uma 

armadura em cima… 
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IM: É uma igual á parte masculina. É igual, é completamente equivalente. 

CB: Não tem tantos músculos, não é toda alavancada…mas pronto…é uma mulher e 

pronto. 

IM: É igualdade. Igualdade é uma coisa que não existe nos videojogos. E em “Mass Effect” 

por um lado existe. Na Bethesda isso é impecável. 

CB: As personagens são todas feias. É mesmo assim. Então vamos por uma mulher de 

mamas grandes, de rabo grande a saltar de calções de um lado para o outro? Não pode ser 

uma mulher com um traje normal a sair de um abrigo para a aventura? Não é um objeto sexual, 

é um ser. 

VD: Então na vossa opinião as personagens femininas nos videojogos são sempre feias ou 

retratadas como objetos sexuais? 

IM: Eu acho que a questão não é ser feia ou bonita. A questão é a igualdade entre géneros, 

acho que é mais isso. 

CB: E até por exemplo uma figura feminina muito importante nos videojogos, mas também 

muito criticada por causa das formas, a Lara Croft. Eu gosto do que fizeram recentemente com 

a Lara Croft…ela tornou-se menos sexual, mas mais bonita. 

IM: Eu com isso sou mais ou menos. O trailer do jogo tinha umas cenas assim esquisitas, 

uns gemidos um bocado exagerados quando ela cai, mas pronto gostei, achei piada ao 

makeover dela.  

E depois é uma fuga e ela durante a fuga…tens momentos em que tens imensos homens a 

agarra-la, meio estranho. 

CB: Estranho é o “Resident Evil”! 

IM: Completamente! 

VD: Estranho, porque? 

IM: o trailer é uma mulher, com um vestido de latex, com um decote enorme, um penteado 

que lhe tapa os olhos. Eu achei aquilo gravíssimo, porque estava ali uma mulher com um peito 

enorme, completamente decotado e à mostra…mas não tem olhos. O ponto de comunicação, 

de humanização que poderias ter para aquela pessoa perde-se. É uma mulher objeto, não 

interessa para nada. E depois há uma cena em que ela está a fugir e os zombies agarram-na 

e, na minha opinião, parece que a vão violar. 
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CB: Sim, também fiquei com essa sensação. Mas lembrem-se de onde vem esse jogo, vem 

do Japão. Agora olha para o Japão 

VD: A ideia de termos jogos que nos possibilitassem escolher uma personagem feminina ou 

masculina seria o que considerariam um bom jogo? Ou acham que deveria ser… 

IM: Seria mais apelativo para mim, não haja dúvida alguma. Aliás eu acho que o facto de a 

Bioware ter uma legião de fãs tão forte é por isso. Porque a Bioware conseguiu atingir uma 

grande qualidade nos jogos deles em relação às personagens femininas principais. 

IM: A questão aqui não é colocarem temas sexuais, não é essa de todo. A questão aqui é a 

velha objetivação feminina que acontece “all over the time”, “day and night”. 

Tu no “Mass Effect I” tinhas a Ashley e o Kaiden. Eles são personagens que em termos de 

papéis tradicionais de género, estão completamente trocados, o que eu acho fantástico. O 

Kayden é o tipo sensível, usa light armor. A Ashley usa armas grandes e pesadas e é um 

autêntico soldado. 

E no “Mass Effect III”, as primeiras imagens que saíram dessas personagens foram 

completamente diferentes e chocantes para quem conhecia as personagens. O “Mass effect I” 

foi o último jogo que a Bioware desenvolveu antes de se juntar à EA, isso explica muita coisa. 

A Bioware sempre foi muito corajosa em querar barreiras de género, jogar com mulheres, teres 

romances homossexuais…agora o “Mass effect II” deu uns valentes passos atrás em relação a 

isso e o “Mass effect III”…de repente saíram imagens do Ashey e do Kaiden “postos nos seus 

lugares”. Aparece o Kayden com uma bruta armadura, muita másculo e a Ashley com um 

decote, cabelo solto, maquilhagem, de saltos altos e nem tinha armadura. Para quem os 

“conhecia” foi tipo: meteram o Kayden na sala a ver futebol e a Ashley na cozinha, no seu 

respetivo lugar”. O que se passou aqui foi quase isso. Felizmente houve tantos fãs a 

queixarem-se disso que a Bioware já apareceu no Twitter a dizer que vão ser feitas 

reformulações.  

Pronto, mas existiu essa atitude no primeiro jogo de quebra…e agora parece que não 

podem haver mulheres sem ser tipo “uau uau” 

 

VD: E em relação ao vosso tempo passado a jogar, costumam jogar acompanhadas ou 

sozinhas? 

IM: Sozinha 

CB: Sozinha 

VD: Preferem isso porquê? 

IM: Não sei, nunca pensei muito nisso. Acho que o tipo de jogos que eu jogo geralmente 

são mais focados em singleplayer. 

VD: E jogam on-line? 
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IM: Raramente 

CB: Jogava, antigamente, “Final Fantasy 11”. Tinha uma personagem feminina 

IM: Eu jogo sempre com personagens femininas também. Acho que há poucos jogos onde o 

podemos fazer, por isso quando o podemos fazer, dá gosto poder faze-lo efetivamente. 

CB: Eu escolho personagens femininas, não para chamar a atenção. Crio personagens 

femininas, porque jogar com uma personagem feminina é quase variar. Porque jogo tantos 

jogos com personagens masculinas, que para variar gosto de jogar com uma personagem 

feminina. Se ouvir bocas, que seja. Eu vou esconder o meu género num jogo? Não. Mas 

também não quero ser tratada de uma forma especial por ser mulher. É a pior coisa que me 

podem fazer. 

IM: Isso já me aconteceu. 

VD: Enquanto jogavam on-line? 

IM: Sim, no “World of Wordcraft”. Aconteceu-me também em “Guild Wars”. Eles foram muito 

queridos. Eu uma vez entrei numa guild de pessoal que foi muito querido, mas pareceu que 

estavam a ser demasiado atenciosos e a ajudar demasiado e eu às tantas percebi que aquilo 

era por eu ser gaja. Pá e eu estava muito agradecida pela ajuda, mas não estava achar muita 

piada aquilo, porque havia algo que não batia certo. 

Depois tens o caso oposto, que acontece especialmente na Xbox e há mulheres que nem 

querem jogar on-line com voz, porque principalmente os miúdos quando percebem que são 

mulheres a jogar são ofensas atrás de ofensas. 

CB: Até criaram aquele site o “Fat, Slut or Ugly” sobre isso. Elas criaram o site porque eram 

muito assediadas e no site vês exemplos de coisas que disseram a jogadoras nesse ambiente. 

Tens coisas tipo “espero que morras de cancro da mama” ou “respaw on the kicthen”. 

VD: E sentem esse tipo de descriminação pelo público masculino? Quando vocês se 

assumem como gamers? 

CB: Não, viemos até com um grupo de amigos e namorados. 

IM: Amigos que nos aceitam perfeitamente. Aliás não vejo que razões teriam para não 

aceitar…às vezes o que sinto é alguma condescendência.    

VD: E em relação à indústria? Qual é a vossa opinião? 

IM: É uma indústria de homens e eu acho que são precisas mulheres. Não para se tornar 

uma indústria de mulheres, porque isso era igualmente o desequilíbrio, mas sim para equilibrar 

a balança, a ideia é essa.  
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CB: Absolutamente 

IM: É uma luta por nos vermos identificadas num meio ao qual pertencemos, mas que não 

nos reconhece como devia.  
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ANEXO 3 

1. Resultados do inquérito realizado:  

 

Gráfico 9 - Amostra do inquérito por questionário on-line segundo o género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base=264 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 

 

Gráfico 10 - Amostra do inquérito por questionário on-line segundo a idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base=264 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 
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Gráfico 11 - Amostra do inquérito por questionário on-line segundo as habilitações literárias 

 

Base=264 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 

 

 

Gráfico 12 – Regularidade de utilização de videojogos 
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Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 
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Gráfico 13 – Regularidade de utilização de videojogos: diferenças entre géneros por faixa 

etária 

 

Base=264 

Fonte: Produção própria através dos dados obtidos com o inquérito por questionário realizado 

 

Tabela 3 – Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre a regularidade de utilização videojogos e o género 

Crosstab 

 

Regularidade 

Total Nunca 

Pelo menos 

uma vez por 

trimestre 

Pelo menos 

uma vez por 

mês 

Sexo Feminino Count 86 55 38 179 

Expected Count 74,6 51,5 52,9 179,0 

Adjusted Residual 3,1 1,0 -4,3  

Masculino Count 24 21 40 85 

Expected Count 35,4 24,5 25,1 85,0 

Adjusted Residual -3,1 -1,0 4,3  

Total Count 110 76 78 264 

Expected Count 110,0 76,0 78,0 264,0 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,168
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,680 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

17,147 1 ,000 

N of Valid Cases 264   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 24,47. 

 

Tabela 4 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o facto de os inquiridos serem do sexo feminino e jogarem nas redes sociais 

Crosstab 

 
RedesSociais 

Total Sim Não 

Sexo Feminino Count 40 54 94 

Expected Count 32,1 61,9 94,0 

Adjusted Residual 2,7 -2,7  

Masculino Count 13 48 61 

Expected Count 20,9 40,1 61,0 

Adjusted Residual -2,7 2,7  

Total Count 53 102 155 

Expected Count 53,0 102,0 155,0 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,418
a
 1 ,006   

Continuity Correction
b
 6,504 1 ,011   

Likelihood Ratio 7,695 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,009 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

7,370 1 ,007 
  

N of Valid Cases 155     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,86. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Tabela 5 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “ação/aventura” 

Crosstab 

 

Açãoaventura 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 55 17 22 94 

Expected Count 47,3 20,0 26,7 94,0 

Adjusted Residual 2,5 -1,2 -1,7  

Masculino Count 23 16 22 61 

Expected Count 30,7 13,0 17,3 61,0 

Adjusted Residual -2,5 1,2 1,7  

Total Count 78 33 44 155 

Expected Count 78,0 33,0 44,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,424
a
 2 ,040 

Likelihood Ratio 6,474 2 ,039 

Linear-by-Linear 

Association 

5,571 1 ,018 

N of Valid Cases 155   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 12,99. 
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Tabela 6 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “desporto” 

Crosstab 

 

Desporto 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 75 3 16 94 

Expected Count 59,4 13,3 21,2 94,0 

Adjusted Residual 5,3 -4,9 -2,1  

Masculino Count 23 19 19 61 

Expected Count 38,6 8,7 13,8 61,0 

Adjusted Residual -5,3 4,9 2,1  

Total Count 98 22 35 155 

Expected Count 98,0 22,0 35,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,001
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 35,210 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

16,760 1 ,000 

N of Valid Cases 155   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 8,66. 
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Tabela 7 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “fitness” 

Crosstab 

 

Fitness 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 56 10 28 94 

Expected Count 66,1 6,7 21,2 94,0 

Adjusted Residual -3,6 2,1 2,7  

Masculino Count 53 1 7 61 

Expected Count 42,9 4,3 13,8 61,0 

Adjusted Residual 3,6 -2,1 -2,7  

Total Count 109 11 35 155 

Expected Count 109,0 11,0 35,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,639
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 15,042 2 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

10,912 1 ,001 

N of Valid Cases 155   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,33. 
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Tabela 8 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “musical” 

Crosstab 

 

Musical 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 43 4 47 94 

Expected Count 54,0 2,4 37,6 94,0 

Adjusted Residual -3,6 1,6 3,2  

Masculino Count 46 0 15 61 

Expected Count 35,0 1,6 24,4 61,0 

Adjusted Residual 3,6 -1,6 -3,2  

Total Count 89 4 62 155 

Expected Count 89,0 4,0 62,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,237
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 15,907 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

11,812 1 ,001 

N of Valid Cases 155   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,57. 
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Tabela 9 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “voo” 

Crosstab 

 

Voo 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 86 5 3 94 

Expected Count 80,1 4,2 9,7 94,0 

Adjusted Residual 2,8 ,6 -3,6  

Masculino Count 46 2 13 61 

Expected Count 51,9 2,8 6,3 61,0 

Adjusted Residual -2,8 -,6 3,6  

Total Count 132 7 16 155 

Expected Count 132,0 7,0 16,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,231
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 13,301 2 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

10,890 1 ,001 

N of Valid Cases 155   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,75. 
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Tabela 10 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e a preferência por videojogos da categoria “jogos on-line” 

Crosstab 

 

JogosOn-line 

Total Não jogo 

Jogo 

regularmente 

Jogo 

ocasionalmente 

Sexo Feminino Count 45 22 27 94 

Expected Count 53,4 16,4 24,3 94,0 

Adjusted Residual -2,8 2,4 1,0  

Masculino Count 43 5 13 61 

Expected Count 34,6 10,6 15,7 61,0 

Adjusted Residual 2,8 -2,4 -1,0  

Total Count 88 27 40 155 

Expected Count 88,0 27,0 40,0 155,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,033
a
 2 ,011 

Likelihood Ratio 9,526 2 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 

4,541 1 ,033 

N of Valid Cases 155   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 10,63. 
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Tabela 10 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e o falar sobre as personagens dos videojogos 

Crosstab 

 
Falosobrepersonagens 

Total Sim Não 

Sexo Feminino Count 43 51 94 

Expected Count 49,4 44,6 94,0 

Adjusted Residual -2,1 2,1  

Masculino Count 38 22 60 

Expected Count 31,6 28,4 60,0 

Adjusted Residual 2,1 -2,1  

Total Count 81 73 154 

Expected Count 81,0 73,0 154,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,544
a
 1 ,033   

Continuity Correction
b
 3,866 1 ,049   

Likelihood Ratio 4,585 1 ,032   

Fisher's Exact Test    ,047 ,024 

Linear-by-Linear 

Association 

4,515 1 ,034 
  

N of Valid Cases 154     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,44. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Tabela 11 - Teste qui-quadrado que comprova a existência de uma relação de dependência 

entre o género e o falar sobre as personagens dos videojogos 

Crosstab 

 

Falosobreaspetosgráficosetécnico

s 

Total Sim Não 

Sexo Feminino Count 58 36 94 

Expected Count 64,7 29,3 94,0 

Adjusted Residual -2,4 2,4  

Masculino Count 48 12 60 

Expected Count 41,3 18,7 60,0 

Adjusted Residual 2,4 -2,4  

Total Count 106 48 154 

Expected Count 106,0 48,0 154,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,715
a
 1 ,017   

Continuity Correction
b
 4,894 1 ,027   

Likelihood Ratio 5,934 1 ,015   

Fisher's Exact Test    ,020 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 

5,678 1 ,017 
  

N of Valid Cases 154     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,70. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 


