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RESUMO
A presença dos jogos de videogame nos lares de crianças, adolescentes e adultos tem crescido de forma
impressionante desde sua inserção na década de 1980. Sua tecnologia vem evoluindo e tornandose
cada vez mais realista. Nesse espaço, as narrativas de jogos RPG para videogames tem se tornado um
espaço de aprendizado, vivência e socialização de jogadores/as. A partir da exploração desse mundo
virtual constatamos existir diversas reportagens comentando sobre a inserção de alguns/algumas per
sonagens identificados como gays, lésbicas, transexuais. Assim, compreendendo que os jogos de vi
deogame também participam na constituição das identidades e subjetivação de seus/suas jogadores/as
temos como objetivo neste artigo conhecer mais sobre como esses/as personagens estão presentes
nas narrativas de RPG e o que os/as jogadores/as vem pensando a respeito dos mesmos. Para tanto,
utilizamos como fontes de pesquisa reportagens disponibilizadas em sites sobre videogames que tratam
da história do personagem Cremisius Aclassi, da série Dragon Age: Inquisition. A análise realizada pauta
se na concepção pósestruturalista dos Estudos Culturais, compreendendo esses sites como artefatos
culturais, possuidores de uma pedagogia, responsáveis também por educar seus/suas jogadores/as. A
partir da análise realizada nas 4 reportagens selecionadas foi possível identificar que a temática da in
serção de personagens gays, lésbicas, transexuais tem sido pauta de discussão entre jogadores/as.
Assim, por meio das reportagens podese destacar a preocupação que os/as autores/as tem em discutir
como tal personagem foi representado, além de que é considerada nessas discussões a importância
que esse personagem tem por representar um transexual nos videogames abrindo espaço para que
jogadores/as LGBTQI possam se identificar. 
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START: introduzindo a pesquisa
Os jogos eletrônicos surgiram nos espaços sociais a partir das décadas de 1950 e 1960.

Eram os jogos arcade, conhecidos no Brasil como jogos de fliperama. Eram máquinas grandes
que continham jogos, produzidos a partir de uma interface digital, que apresentavam, mesmo
em seus primeiros exemplares, elaboradas imagens e muita ação para o entretenimento de
crianças, adolescentes e adultos. Foi a partir das décadas de 1970 e 1980 que os jogos de vi
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deogame foram lançados para uso doméstico. Seus tamanhos diminuíram e sua interface vi
sual ganhou mais detalhes e qualidade. 

Desde o seu surgimento, os avanços tecnológicos possibilitaram aos jogos de videogame
atingir espaços e proporcionar vivências próximas da realidade para seus/suas jogadores/as.
Desde seus antecessores, os jogos árcade, os jogos de videogame ultrapassaram as barreiras
do tempo e do espaço, se tornando, com o advento da internet, jogos que permitem o com
partilhamento de experiências e vivências virtuais em rede. E podemos perceber como desde
os primeiros aparelhos do Atari para os então conhecidos Wii e PlayStation, o mundo dos
games não está prestes de perder seu encanto e potencial. 

E tem sido nesse contexto que os primeiros estudos sobre os jogos de videogames sur
giram, na década de 1990. Desde então, muitas pesquisas tem se preocupado com os pos
síveis efeitos negativos que podem ser gerados a partir da contínua exposição a cenas de
violência, como é o caso de um dos jogos mais populares atualmente, o Grand Theft Auto –
GTA5. Assim, ao longo das últimas três décadas muitos estudos realizados procuraram medir
esses efeitos, apresentando resultados, em muitos casos contraditórios. Exemplos dessa con
tradição são os estudos realizados por Eric Uhlmann e Jane Swanson (2003) que após a aná
lise de uma amostra de 121 estudantes jogadores/as do jogo Doom, indicaram ter relação o
aumento do índice de violência em jogadores/as de jogos eletrônicos com alto grau de vio
lência em sua narrativa. Em contrapartida, o estudo mais recente publicado no periódico
Journal of Youth and Adolescence, foi realizado nos Estados Unidos pelos cientistas Christo
pher Ferguson e Cheryl Olson (2013), com 377 crianças na faixaetária dos 13 anos. O referido
estudo indicou que jogos violentos não estimulam ou causam comportamento agressivo em
seus/suas jogadores/as. 

Aos poucos os estudos sobre mídia e tecnologia no campo da educação possibilitaram
que o olhar sobre os videogames ganhasse outro foco. Assim, muitas pesquisas têm sido de
senvolvidas com o intuito de compreender as possibilidades de aprendizagem por meio dos
videogames, como indicam os estudos de James Paul Gee (2004) e Marc Prensky (2007). 

Nesse artigo temos por interesse observar outro aspecto que tem ganhado espaço no
mundo virtual dos jogos de videogame: a inserção de personagens transexuais nas narrativas
de games de RPG.

Estratégia 1 – escolha e o jogo de conceitos
A presente pesquisa está pautada na vertente pósestruturalista dos Estudos Culturais

entendendo os videogames como artefatos culturais, produzidos dentro de um contexto his
tórico e cultural, responsáveis por (re)produzirem e compartilharem significados, ensinando
sobre os gêneros, as sexualidades e, os corpos. Nesse sentido, assumimos os jogos de video
game como participantes de processos pedagógicos, não estando esses processos apenas
restritos aos espaços escolares, mas sim, estendendose as mais diversas instâncias sociais. 

Assim, segundo Silva (2009, p. 139), “Sob a ótica dos Estudos Culturais, todo conheci
mento, na medida em que se constitui num sistema de significação, é cultural”. Desse modo,
entendemos que os jogos eletrônicos, sendo parte da cultura, estão imbricados em processos

5 É um jogo de ação onde o personagem jogável é um criminoso que precisa realizar diversas ações, tais como
roubar, para cumprir suas missões.
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educativos e participam de processos de transformação de identidades e subjetividades de
crianças, adolescentes e adultos. 

Para esse autor (2009, p. 140) as diferentes instâncias e instituições culturais, aqui com
preendidos os jogos de videogames, “Sem ter o objetivo explícito de ensinar, entretanto, é
óbvio que elas ensinam alguma coisa, que transmitem uma variedade de formas de conhe
cimento que embora não sejam reconhecidas como tais são vitais na formação da identidade
e da subjetividade”. 

Assim, ao entendermos os videogames como artefatos culturais, contendo pedagogias
culturais ressaltamos o fato de que “A construção dos gêneros e das sexualidades dáse atra
vés de inúmeras aprendizagens e práticas, insinuase nas mais distintas situações, é em
preendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias
sociais e culturais” (Louro, 2008, p. 18). Ainda nesse sentido Louro afirma que,

Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêmse, por certo, como instâncias
importantes nesse processo constitutivo. Por muito tempo, suas orientações e ensinamentos
pareceram absolutos, quase soberanos. Mas como esquecer, especialmente na contempo
raneidade, a sedução e o impacto da mídia, das novelas e da publicidade, das revistas e da
internet, dos sites de relacionamento e dos blogs? Como esquecer o cinema e a televisão,
os shopping centers ou a música popular? Como esquecer as pesquisas de opinião e as de
consumo? E, ainda, como escapar das câmeras e monitores de vídeo e das inúmeras má
quinas que nos vigiam e nos atendem nos bancos, nos supermercados e nos postos de ga
solina? Vivemos mergulhados em seus conselhos e ordens, somos controlados por seus
mecanismos, sofremos suas censuras. As proposições e os contornos delineados por essas
múltiplas instâncias nem sempre são coerentes ou igualmente autorizados, mas estão, ine
gavelmente, espalhados por toda a parte e acabam por constituirse como potentes peda
gogias culturais. (Louro, 2008, p. 18)

Reconhecer as pedagogias culturais presentes nos jogos de videogames e entender a
transitoriedade dos gêneros nos permite olhar para um personagem que rompe com a li
nearidade estabelecida socialmente entre sexo biológico, gênero e sexualidade, como se
apresenta no caso de um personagem transexual encontrado na narrativa de um videogame,
e assim, considerar as múltiplas aprendizagens que permeiam as relações estabelecidas entre
a narrativa desse personagem e os/as jogadores/as. 

Com o intuito de compreender tais relações analisamos falas e colocações dos/as joga
dores/as em reportagens encontradas nos sites sobre videogames destinados a discutir o
assunto em questão. Assim, foi possível perceber as relações que tem se estabelecido entre
jogador/a e um personagem transexual encontrado na narrativa de um jogo de videogame
de RPG na formação das identidades desses sujeitos. 

Optamos como possível caminho para a análise das reportagens selecionadas para esse
artigo a teoria queer, entendendo que essa teoria “mostra que identidades são inscritas atra
vés de experiências culturalmente construídas em relações sociais” (Miskolci, 2009, 175).
Dessa forma, assumimos a teoria queer como um espaço profícuo de discussões. Para essa
teoria a questão não é trazer para a centralidade, aqueles que hoje se encontram as margens,
como gays, lésbicas, transsexuais, travestis, mas sim a de nãoassimilação dessas identidades,
é, antes de mais nada, vivenciar essa posição de ser diferente e desfrutar dela. Nesse sentido,
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o que interessa a teoria queer é vivenciar a diferença e não buscar a posição de “normal”
(Colling, 2004). 

Nessa perspectiva, considerar a presença de um personagem transexual numa narrativa
de jogo de videogame, onde é da proposta do jogo abordar o tema de forma intencional, a
partir da teoria queer é:

[...] busca romper as lógicas binárias que resultam no estabelecimento de hierarquias e su
balternizações, mas não apela à crença humanista, ainda que bem intencionada, nem na
“defesa” de sujeitos estigmatizados, pois isto congelaria lugares enunciatórios como sub
versivos e ignoraria o caráter contingente da agência. A crítica da normalização aposta na
multiplicação das diferenças que podem subverter os discursos totalizantes, hegemônicos
ou autoritários. (Miskolci, 2009, 175)

Assim compreendemos ser de interesse da teoria queer provocar um deslocamento na
forma de olhar, produzindo rupturas no que está estabelecido como natural, permitindo
aos/as sujeitos/as mostrar a existência de outras formas de ver e ser (Louro, 2013).

Tal perspectiva nos possibilita pensar as discussões apresentadas sobre o personagem
transexual Cremisius Aclassi nas reportagens analisadas, não em comparação e/ou oposição
aos demais personagens presentes na mesma narrativa do jogo, mas sim como um movi
mento de alargamento do espaço dos videogames, que tem sido predominantemente ocu
pado por personagens homens nos papéis principais desde sua inserção nos espaços
domésticos no inicio na década de 1980.

A teoria queer se propõe a subversão pelo ato de se quebrar as certezas, não colocando
outras no lugar, e sim afirmando a incerteza, o nãosaber numa possibilidade. Mais impor
tante do que se propor uma nova forma de conhecimento, é propor a reflexão sobre o que
pode ser então pensável.

Estratégia 2  traçando metodologias
Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos a internet como campo empírico,

realizando buscas com os seguintes descritores: personagens LGBT, games LGBT, personagens
transexuais, jogos LGBT. A partir de um levantamento inicial realizado em sites que discutem
jogos de videogames, encontramos 61 reportagens em site e 6 reportagens em blogs falando
sobre o tema. O material encontrado contém discussões que contam a história de diferentes
personagens que chamam a atenção por suas singularidades. São personagens gays, lésbicas,
transexuais, muitas vezes não identificados como tal por seus/suas criadores/as, mas que
de alguma forma apresentam características e atributos que os fazem ser entendidos pelos/as
jogares/as como tais. 

Após leitura e pesquisa em cada uma dessas 67 reportagens, identificouse a recorrência
de discussões a respeito de um personagem em específico, o personagem Cremisius Aclassi,
transexual presente na narrativa do jogo eletrônico de RPG Dragon Age: Inquisition. Dessa
forma considerouse interessante analisar as reportagens que tinham como foco como esse
personagem havia sido construído, bem como ele estava sendo interpretado por alguns/al
gumas jogadores/as autores/as dessas reportagens. Consideramos importante destacar que
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a escolha de analisar as reportagens que tratam especificamente sobre esse personagem se
deu exclusivamente por ele ser considerado o primeiro personagem transexual criado a pe
dido de jogadores/as da comunidade LGBTQI.

As 4 reportagens selecionadas foram: “Dragon Age Inquisition’s Trans Character” do site
http://observationdeck.kinja.com/dragonageinquisitionstranscharacter1663500954, “Buil
ding a Character: Cremisius “Krem” Aclassi” do blog http://blog.bioware.com/2014/12/04/buil
dingacharactercremisiuskremaclassi/, “A Brief History of Transgender Characters in Video
Games” do site https://transgamersociologist.wordpress.com/2012/03/26/abriefhistoryof
transgendercharactersinvideogames/ e “How BioWare Created Dragon Age: Inquisition’s Trans
Character” do site http://www.gamespot.com/articles/howbiowarecreateddragonageinqui
sitionstrans/11006424014/. 

Assim, objetivase nesse artigo problematizar quais têm sido os questionamentos feitos
pelos/as jogadores/as, autores dessas 4 reportagens, a respeito da presença do personagem
de Cremisius Aclassi na narrativa do game de RPG Dragon Age: Inquisition.

Imagem 1: Cremisius Aclassi

É hora de jogar com os conceitos e dados  Análises
A construção do personagem Cremisius Aclassi é apresentada nas reportagens “Building

a Character: Cremisius “Krem” Aclassi” e “How BioWare Created Dragon Age: Inquisition’s
Trans Character”. Nessas reportagens é apontado que a constituição deste personagem teve
inicio durante um evento sobre representação Lésbica, Gay, Bissexual, Transgêneros e Queer
(LGBTQ) da BioWere, empresa de produção de jogos eletrônicos, no qual houveram muitos
diálogos sobre a necessidade de apresentar um personagem trans nas narrativas dos jogos.
Um dos principais pedidos dos/as jogadores/as foi “para a representação de personagens
transgênero e/ou queer de uma forma que não os tornasse um monstro ou uma piada6”. 

Analisando o conteúdo apresentado nas duas reportagens apresentadas acima percebe
se demanda da comunidade LGBT jogadora de videogames e a busca por visibilidade de per
sonagens que representem pessoas gays, lésbicas, transexuais de forma mais realista, como
apontou a fala indicada anteriormente, que tais personagens não fossem monstros ou piadas. 

6 Tradução das autoras.
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Assim, consideramos pertinente retomar a colocação de Pelúcio (2014, p. 34), pois en
tendemos que analisar as reportagens que abordam as discussões sobre o personagem Cre
misius Aclassi nos jogos de videogame nos permite “portanto, de operar a partir da
desconstrução como método capaz de nos dar pistas de como alguns discursos chegam a
instituir verdades sobre comportamentos, corpos, pessoas, instituições”. Assim, entendemos
ser uma forma possível de problematização dessa temática, compreender quais os movi
mentos que o personagem em questão tem provocado nos/as jogadores/as. 

Na reportagem analisada “Dragon Age Inquisition’s Trans Character” encontramos a se
guinte fala do/a autor/a da reportagem: “O jogo usa uma linguagem problemático às vezes,
mas eu sinto que é mais para ilustrar o cenário e a ignorância das pessoas. O jogo garante
que em termos inequívocos que ele é um homem e se você tem um problema com isso você
pode se entender com Iron Bull. É a representação que é boa para os/as jogadores/as cis que
são ignorantes ou preconceituosos sobre o assunto e dá às pessoas trans um exemplo raro
de jogo positivo7”.

Tal colocação nos possibilita perceber a relação que tem se estabelecido entre o perso
nagem Cremisius Aclassi e os/as jogadores/as, uma vez que a presença desse personagem,
de acordo com o/a autor/a da reportagem, é considerada uma possibilidade de discutir e
conhecer mais sobre as pessoas transexuais pelos/as jogadores/as, além de, como indica a
autora, permitir que os sujeitos transexuais se sintam representados na história desse game. 

Para Bento, ao pensarmos a presença dos sujeitos transexuais noS diferentes espaços
sociais, constituise uma possibilidade de colocar em destaque “aqueles atos discursivos e
corporais considerados socialmente importantes para dar vida aos corpossexuados” (2014,
63). Nas palavras da autora: 

Suas histórias interrompem a linha de continuidade e de coerência que se supõe natural
entre corpo, sexualidade e gênero, ao mesmo tempo em que apontam os limites da eficácia
das normas de gênero e abrem espaços para produção de fissuras que podem, potencial
mente, transformarse em contradiscursos e libertar o gênero do corposexuado. (Bento,
2014, p. 63)

Por meio dessa proposição, entender a presença de personagens transexuais nas nar
rativas dos jogos de videogame, constituise um espaço de desnaturalização dos gêneros so
cialmente considerados “normais” nos/as personagens dos jogos. Podemos inferir que a
história desses personagens pode permitir que jogadores/as problematizem os gêneros e
suas praticas, entendendo as identidades de gênero não como formas fixas, mas como cons
truções sociais. Reconhecer a transexualidade do personagem Krem é também uma forma
de romper com a linearidade das estruturas dos personagens de videogames, muitas vezes
imaginados dentro da lógica de correspondência sexogênerosexualidade.

Em outro momento, ainda na reportagem “Dragon Age Inquisition’s Trans Character”
o/a autor/a apresenta um pequeno trecho do jogo, onde o/a personagem jogável encontra
se numa cena realizando um diálogo com outros personagens, dentre esses está o persona
gem Iron Bull, comandante de uma equipe de mercenários da qual o personagem Cremisius
Aclassi faz parte. Nesta cena podese perceber que durante o jogo existem momentos de

7 Tradução das autoras.
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diálogo em que o tema da transexualidade do personagem é discutido entre os demais per
sonagens. 

Na cena apresentada no quadro 1, mostrase o diálogo desses personagens do jogo fa
lando a respeito de como Cremisius Aclassi (Krem). Nas falas apresentasse a discussão de
como é identificado o personagem Krem pelo povo de seu chefe, indicando que este seria
um Aqun Athlok, sujeito que nasce em um gênero, mas que vive como outro. É visto nesse
momento que o chefe Iron Bull não indica problema com tal fato, apontando em sua fala
que “Eles [os Aqun Athlok] são homens de verdade, assim como você o é (Krem)!”. 

Quadro 1: Diálogo personagem Cremisius Aclassi

Fonte: Produção das autoras

A partir da cena apresentada acima podemos perceber que faz parte da narrativa do
jogo abordar especificamente o tema da transexualidade. Nesse sentido, consideramos essas
discussões, trazidas nas reportagens analisadas, como possíveis espaços de aproximação
entre a temática da transexualidade do personagem Krem e a subversão dos processos sociais
que normalizam e classificam os gêneros permitindo romper com “a ilusão de sujeitos está
veis, identidades sociais e comportamentos coerentes e regulares” (Miskolci, 2007, p. 7).
Na reportagem “A Brief History of Transgender Characters in Video Games” é feita a seguinte
colocação sobre o personagem Cremisius Aclassi: “Eu não estava me sentindo muito positiva

8 Qunandar é a terra de Iron Bull, chefe de um grupo de mercenários na narrativa do jogo Gragon Age: Inquisition.
9 Termo utilizado no idioma de Qunandar para se referir a pessoas trans.
10 Pessoas da terra de Qunandar.

“Espere, você é... Eu não havia percebido...” “Em Qunandar8, Krem seria um Aqun Athlok9.
É como chamamos alguém nascido em um
gênero, mas que vive como outro”. 

“Eles são homens de verdade, assim como
você o é!”

“E os Qunari10 não tratam essas pessoas
Aqun diferentes de um homem de verdade?”
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sobre a sua interpretação. Isso era especialmente verdadeiro depois de ouvir que ele seria
dublado por uma voz feminina, o que me lembrou dos papéis de muitas personagens mulhe
res trans desempenhados por homens em filmes de Hollywood. Globalmente, porém, pelo
que tenho lido, ele parece ser um personagem bastante retratado de forma positiva e um
passo à frente nas tentativas anteriores de Bioware11”. 

A fala acima apresentada nos indica alguns pontos importantes a respeito da relação
que tem se estabelecido entre o personagem transexual do jogo de RPG Dragon Age: Inqui
si"on e os/as jogadores/as. Entendendo que para nos tornarmos “parte da cultura significa
ter superado, através dos mecanismos de diferenciação de gênero, este tabu e alcançado
tanto a heterossexualidade norma"va como uma iden"dade de gênero dis"nta” (Butler,
2003, p. 247), o fato de outros espaços sociais, e aqui nos remetendo para os jogos de vi
deogames, apresentarem um personagem transexual que rompe com a linearidade sexo bio
lógico – gênero, nos possibilita considerar as pequenas rupturas que tem acontecido nos
games como parte do enfrentamento a norma"zação compulsória das iden"dades de gênero
em sua busca pela inteligibilidade.  

A par"r do acima exposto consideramos interessante ressaltar alguns aspectos a res
peito das análises empreendidas nas reportagens selecionadas. Inicialmente é relevante per
ceber o quanto mundo dos videogames tem uma história bastante nova. Outro aspecto
singular dessa discussão, que ganha visibilidade com a construção do personagem Cremisius
Aclassi, é a possibilidade de cons"tuição de um espaço de diálogo entre os grupos LGBTQI e
os/as criadores/as de games. 

A preocupação de se cons"tuir narra"vas que apresentem personagens gays, lésbicas,
transexuais possibilita que muitos/as jogadores/as sintamse representados/as. Nessa pers
pec"va compreendemos que a análise desses artefatos é um caminho para compreender
como os videogames e seus/suas personagens têm contribuído para a cons"tuição das iden
"dades trans entre jogadores/as, par"cipando da subje"vação desses sujeitos, bem como
dos modos de pensálos/as e representálos/as em nossa sociedade.
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21, Porto Alegre, jan/jun, 150182. Acedido em 20092015, em http://goo.gl/9D0qic   

Miskolci, R. (2007). A Teoria Queer e a Questão das Diferenças: por uma analítica da normalização.
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