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Entre ciborgues & dragões: 
a era das escolhas sexuais

Resumo

O artigo analisa as cenas de sexo apresentadas 

nas trilogias Dragon Age (2009 – 2014) e Mass Effect 

(2008 – 2012), ambas são séries desenvolvidas pelo 

estúdio Bioware. O texto discute como as cenas de 

sexo são apresentadas ao jogador, os seus elemen-

tos cinematográficos, artísticos e narrativos. Também 

analisa alguns personagens e suas funções in game. 

Afinal, o sexo é importante para a história ou ve-

mos apenas bonecos sexuais? Por fim, discute as 

polêmicas e as repercussões decorrentes das cenas 

sexuais oferecidas aos jogadores. 
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Between ciborgues & dragons: the age of sexual 

choices

Abstract

The article analyzes the sex scenes presented in the 

trilogies Dragon Age (2009 - 2014) and Mass Effect 

(2008 - 2012), both are series developed by the Bio-

ware studio. The text discusses how the sex scenes 

are presented to the player, their cinematographic, 

artistic and narrative elements. Also analyzes some 

characters and their in-game functions. After all, 

is sex important to the story or do we just see sex 

dolls? Finally, it discusses the controversies and the 

repercussions resulting from the sexual scenes of-

fered to the players.
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Introdução

Bioware é uma desenvolvedora canadense de 

jogos fundada em 1995. Os seus principais jogos 

são do gênero RPG – Role Playing Game, em portu-

guês, jogo de interpretação de papéis. As principais 

séries desenvolvidas pela Bioware são Dragon Age 

(2009 – 2014) e Mass Effect (2007 – 2012), seus 

jogos são referência na indústria dos videogames. 

Os games da empresa se destacam por permitir ao 

jogador múltiplas escolhas dentro de seus universos, 

apesar de uma história definida, vários caminhos são 

oferecidos durante a narrativa, e também a possibi-

lidade de preservar suas escolhas, e levar a diante 

nas sequências desses jogos. Um dos destaques é a 

possibilidade de personalização e criação do prota-

gonista, como: voz, cor de pele, cor dos olhos, face 

e cabelo, background antes da história mostrada no 

início dos jogos, sexo, raça (místicas ou alienígenas), 

classes e habilidades durante o combate em por fim, 

a orientação sexual. Apesar do jogo não ter o sexo 

como foco, para humanizar os personagens digitais, 

a Bioware permite ao jogador se relacionar com am-

bos os sexos, ou seja, a opção de ser homossexual, 

heterossexual e bissexual. Outro destaque em suas 

obras é colocar as relações sexuais entre espécies, 

tanto as místicas e alienígenas.
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Dragon Age 

Figura 1. Cena de sexo entre o protagonista e Leliana 
em DA:O. Fonte: https://www.dailymotion.com/video/
x2z4se6

Dragon Age: Origins (2009) apresentou um uni-

verso medieval com clássicos personagens e raças, 

como elfos, anões, mortos-vivos, dragões e etc. O 

primeiro jogo ficou conhecido por trazer cenas de 

sexo consideradas explicitas para um videogame. 

Inclusive permitindo ao jogador ter relações inter-

-raciais e homossexuais, algo incomum nos jogos 

daquela época. Apesar de presente, o sexo somente 

acontecia após dezenas de horas de diálogos entre 

os personagens, apenas após conseguir a confiança 

e amizade com os personagens que a opção de co-

meçar um relacionamento amoroso surgia. Com um 

toque cinematográfico, os personagens começam as 

preliminares, carícias e uma música romântica de 

fundo. Independentemente do sexo e raça em DA:O, 

os personagens não estão completamente nus em 

cena, na verdade existe um truque, os personagens 

estão vestidos com calcinhas, sutiãs e cuecas, en-

tretanto a câmera se coloca em determinado ângulo 

que esconde as roupas, assim simulando um ato se-

xual explícito (fig.1). Essa foi uma maneira de driblar 

o sistema de classificação etária, pois de acordo 

com a ESRB (Entertainment Software Rating Board), 

órgão que regulamenta os games nos EUA, Canadá 

e América Latina, um jogo com cenas sexuais ex-

plícitas recebe o selo Adults Only. Essa classifica-

ção indica que apenas maiores de 18 anos podem 

adquirir o jogo, e também é um problema para os 

desenvolvedores, pois Nintendo, Microsoft e Sony, 

as maiores empresas da área proíbem esse tipo de 

jogos em suas plataformas. Entretanto, é importante 

destacar que nenhuma cena de sexo é obrigatória, 

sendo todas opcionais de acordo as escolhas do 

jogador.

Figura 2. Diálogo que precede uma cena sexual entre o 
(a) protagonista e Isabela em DA:II. Fonte: https://www.
giantbomb.com/isabela/

Já em Dragon Age II (2011), o sexo acabou por 

se tornar banal e efêmero. No jogo bastavam pou-

cos diálogos para se conseguir uma relação sexual, 

não havia o desenvolvimento da relação entre os 

personagens. Eram necessárias poucas linhas de 

diálogos para se construir e assistir uma cena de 

sexo com algum personagem, além de mal escritas, 

e simplórias. Apesar de trazer uma leve profundi-

dade em determinados personagens homossexuais, 

boa parte dos personagens se comportam de forma 

excessivamente sexual e estereotipada, o conhecido 

fan service1. Existem personagens com visuais hiper-

sexualizados (fig.2), com a única função narrativa de 

https://www.dailymotion.com/video/x2z4se6 
https://www.dailymotion.com/video/x2z4se6 
https://www.giantbomb.com/isabela/
https://www.giantbomb.com/isabela/
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oferecer relações sexuais ao personagem do joga-

dor, ou seja, meros bonecos sexuais. Quando joguei 

DA:II, o protagonista criado por mim, era heterosse-

xual, reflexo da minha orientação sexual, contudo, 

algo inusitado aconteceu. Após dezenas de horas, 

meu personagem desenvolveu uma amizade com An-

ders, um mago. Nas opções possibilitadas pelo jogo, 

sempre escolhi aquelas que fortaleciam os laços de 

amizade, entretanto, como DA:II teve seu sistema de 

diálogos simplificado, o game compreendeu que eu 

estava apaixonado por Anders, resultando em uma 

cena de sexo entre ambos os personagens. Não vol-

tei atrás, mas achei estranha toda aquela situação. 

Ao meu ver, a série regrediu em suas ideias e em 

desenvolvimento de personagens, também falhou 

na representatividade e em discutir preconceito e  

homofobia.

Figura 3. Momento em que o protagonista é flagrado por 
seus assessores após um momento de sexo com Touro 
de Ferro. Após isso o jogador pode assumir um romance 
e se declarar para o personagem. Fonte: https://www.
youtube.com/watch?v=NkWW449XWLs

Em 2014 foi lançado o terceiro jogo da série, 

Dragon Age: Inquisition, e dessa vez o jogo acertou 

na maneira de abordar a diversidade e represen-

tatividade de maneira complexa, equilibrada, e não 

estereotipada. A questão sexual foi revista, de forma 

sútil e melhor desenvolvida, os diálogos voltaram a 

ser profundos e com o propósito de desenvolver a 

relação do jogador com os demais personagens. Em 

DA:I O sexo é uma consequência natural de um rela-

cionamento, e não um prêmio composto por cenas 

de nudez (quase) explícita. As cenas de sexo se tor-

naram mais diversas e criativas, algumas cenas com 

um tom mais cômico, divertido, romântico outras 

mais picantes (fig.3). Contudo, essas cenas não são 

explícitas, apesar dos corpos femininos nus, os de-

senvolvedores ainda usam a estratégia apresentada 

no primeiro game da série. A homofobia foi discutida 

através do personagem Dorian Pavus, personagem 

central na trama que fugiu de casa após o próprio 

pai tentar transforma-lo em heterossexual via magia. 

Cabe ao jogador reatar os laços com a sua família e 

aceitar o perdão de seus pais. Existem centenas de 

diálogos que discutem tais personagens, e precon-

ceitos sofridos dentro do jogo, além de dificuldades 

e relações familiares. Decorrente desses elementos, 

a Bioware recebeu um prêmio devido a maneira que 

explorou o tema:

A GLAAD, Aliança Gay e Lésbica Contra a Di-

famação, homenageará o game “Dragon Age: 

Inquisition” com um prêmio especial, por sua 

representação de personagens LGBT no roteiro 

do jogo, durante sua premiação anual, o GLA-

AD Media Awards. A premiação será entregue 

em caráter extraordinário, já que nenhuma das 

categorias do GLAAD Media Awards encaixa 

produções digitais como videogames. Na des-

crição dos méritos de “Dragon Age: Inquisition”, 

a GLAAD destaca “os complexos e únicos per-

sonagens LGBT proeminentemente integrados 

ao longo do jogo”, como o Iron Bull, que além de 

ser um Qunari - raça que não vê ligação entre 

relação sexual e amor - é pansexual. Em decla-

ração ao portal Polygon, a equipe da produtora 

BioWare, responsável por “Dragon Age: Inquisi-

https://www.youtube.com/watch?v=NkWW449XWLs
https://www.youtube.com/watch?v=NkWW449XWLs
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tion”, declarou estar muito orgulhosa e feliz com 

o prêmio. (GAMEHALL, 2015)

Touro de Ferro, um dos personagens centrais 

na trama de DA:I, se considera pansexual, sendo 

uma opção para relacionamentos amorosos para to-

dos os sexos e raças. Além disso, também integra o 

seu bando o tenente Cremisius Aclassi, apelidado de 

Krem, que de maneira objetiva no game, se entende 

como transexual.

Touro é responsável por apresentar o seu ban-

do, entre eles, o tenente Krem (fig.4), e de forma 

didática apresenta o personagem ao jogador: “Em 

Qunandar (língua nativa do personagem), Krem é 

um aqun-athlok. Assim são chamados aqueles que 

nascem em um gênero, mas vivem como outro”2. 

Nesse momento, Krem fica admirado por saber que 

na cultura qunari (raça do Touro de Ferro), essas 

pessoas são aceitas e tratadas como iguais, sem 

preconceito. Em um diálogo in game, o protagonista 

e Touro de Ferro conversam sobre Krem. O prota-

gonista pergunta “você teve algum problema por ele 

ser uma mulher? ”, Touro de Ferro responde “Ele não 

é uma mulher”, e complementa “nós provavelmente 

não somos as melhores pessoas por aí para decidir 

o que é ou não normal”3. Touro em diversos momen-

tos define Krem apenas como Krem, sem precon-

ceito e julgamentos, o tratando como ele realmente 

é, um ser humano. Em outros momentos o jogador 

conhece o passado de Krem, e todo o sofrimento 

e preconceito que o personagem sofreu antes do 

game se iniciar. As discussões em torno dos perso-

nagens Dorian, Krem e Touro de Ferro acontecem 

de maneira orgânica dentro da narrativa do jogo, em 

nenhum momento me senti como se estivesse sido 

retirado daquele universo para assistir uma palestra 

sobre aceitação e homofobia, um grande acerto dos 

desenvolvedores. Por fim, a série Dragon Age ficou 

conhecida popularmente por suas cenas de sexo, 

tanto que existe um vídeo que compila todas as ce-

nas de sexo oferecidas pela franquia, com a soma 

de 1 hora, 40 minutos e 3 segundos4. 

A Bioware aproveitou o interesse do público 

pela temática, e assim discutir a complexidade das 

relações, independentemente de raça, sexo e ori-

gem. 

Figura 4. Momento em que o jogador é apresentado ao 
personagem Krem. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=NRiempZ_Qto

Mass Effect

Enquanto Dragon Age apresentava um clássico 

mundo medieval, a série Mass Effect optou por ex-

plorar a ficção cientifica, se tornando assim um dos 

produtos mais importantes do gênero já lançados 

no mercado. Em 2007 foi lançado o primeiro título 

da série, contudo, o jogador não tinha a mesma li-

berdade oferecida por DA. O comandante Shepard 

– o protagonista do jogo, poderia apenas pertencer 

a raça humana, sem opções de escolher as outras 

raças alienígenas que povoam o universo de Mass 

Effect, apenas aspectos físicos e o sexo poderiam 

ser customizados. Logo, o jogador é sutilmente apre-

sentado a sexualidade inserida de maneira gradativa 

na série. ME é limitado em cenas de sexo e possi-

blidades de relacionamento amoroso com os perso-

nagens, existe apenas uma opção para um protago-

https://www.youtube.com/watch?v=NRiempZ_Qto
https://www.youtube.com/watch?v=NRiempZ_Qto
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nista homem, e outra caso o jogador escolha uma 

mulher. Liara, é a exceção do jogo, pois pode se 

relacionar com o protagonista independentemente 

do sexo escolhido. As poucas cenas de sexo acon-

tecem em locais com pouca iluminação. E durante 

o ato, não existe nenhuma cena explícita, os cor-

pos dos personagens pouco aparecem, e também 

as cenas duram poucos segundos. É possível que 

isso seja devido a limitações técnicas, mas também 

o receio da reação dos jogadores em assistir essas 

cenas. É importante dizer que ME foi lançado 2 anos 

antes do primeiro Dragon Age, assim, é natural as 

limitações em suas mecânicas de relacionamento. 

Apesar das limitações, o jogo causou diversas rea-

ções negativas em pessoas conservadoras, como o 

jornalista Kevin McCullough:

E por causa da era dos chips digitais em que 

vivemos - “Mass Effect” pode ser personalizado 

para sodomizar o que quer que seja, quem quer 

que seja, no entanto, o que o jogador desejar. 

[...] Como a tecnologia continua a empurrar os 

limites da imaginação e interação mais e mais, 

o cérebro, as emoções, os sentimentos irão 

integrar-se com respostas físicas na realidade. 

E enquanto os fabricantes desse lixo parecem 

estar empurrando nossa próxima geração de jo-

vens através dos portões do inferno tão rápido 

quanto é humanamente possível, não precisa 

ser assim. (MCCULLOUGH, 2008)

Eu seu artigo, McCullough repete várias vezes 

que o jogo só pode ter sido desenvolvido por ado-

lescentes com 15 de idade, e responsabiliza Mass 

Effect por trazer as mais realistas cenas de sexo da 

história dos videogames. De acordo com o jornalista: 

Mass Effect é um simulador de estupros virtuais com 

apenas um apertar de botões. Em 2008, em um pro-

grama de entrevistas do canal Fox News, a escritora 

Cooper Lawrence disse o seguinte sobre o jogo: 

Veja como eles estão vendo mulheres: elas es-

tão vendo essas pessoas como objetos de de-

sejo, como esses, você sabe, corpos sensuais. 

Eles não mostram as mulheres como valorizadas 

por outra coisa que não seja a sexualidade. E é 

um homem nesse jogo que decidir com quantas 

mulheres ele quer ficar. (LAWRENCE, 2008)

Hoje em dia os gráficos de Mass Effect são con-

siderados datados, mas na época impressionavam 

com suas expressões faciais e uma modelagem mais 

realistas nos personagens. Mas isso não justifica o 

sensacionalismo de Kevin McCullough, consideran-

do o game uma grande simulação virtual de estu-

pros. Todas as cenas de sexo presentes no jogo 

somente acontecem após consentidas pelos per-

sonagens. As cenas de sexo em ME não chocam 

mais. Atualmente existem outros jogos que ousam 

mais em cenas sexuais, e com certeza os desenvol-

vedores aproveitaram desses elementos para atrair 

o público, majoritariamente masculino. Podemos en-

trar na discussão de quem programou as ações das 

personagens, pois não há uma inteligência artificial 

presente, apenas linhas de códigos com reações as 

ações do protagonista nos momentos de diálogo. Os 

programadores eram homens? Mulheres? De qual 

orientação sexual? Questões que nos fazem pensar 

sobre o desenvolvimento de um game. 

Sobre o discurso de Cooper Lawrence, apesar 

de não ter jogado o game, o jogo de a escritora acer-

ta de certa maneira, pois objetifica sim as mulheres. 

Os personagens masculinos não têm o corpo exibido 

da mesma maneira que as dançarinas da raça asa-

ri nas boates e bordéis. Contudo, as personagens 

femininas centrais e ativas na trama de ME não são 

sexualizadas, e não usam roupas inapropriadas para 
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a situação de combate e tensão extrema que é salvar 

o universo (fig.5).

Figura 5. Alguns modelos de armaduras femininas presen-
tes em Mass Effect. Fonte masseffect.wikia.com/

ME é limitado em suas opções de relaciona-

mento, por exemplo, não existe um relacionamento 

amoroso entre 2 homens, isso pode ser reflexo de 

uma indústria dominada por homens heterossexuais, 

ainda mais naquela época. Mass Effect foi um marco 

na indústria dos videogames, foi pioneiro por trazer 

cenas de sexo com um teor mais realista, apesar 

de cenas simples, e nada reveladoras. Esse foi um 

dos primeiros passos da Bioware para apresentar 

as possibilidades de representação sexual em seus 

jogos.

Em 2010 foi Lançado Mass Effect 2, o jogo tra-

balhou melhor o desenvolvimento das personagens 

femininas, inserindo o sexo de maneira orgânica 

na narrativa, e não apenas como elemento gratuito. 

Agora temos 3 opções de relacionamento para um 

Shepard homem e heterossexual, 3 opções de rela-

cionamento para uma protagonista feminina, e outras 

3 opções que podem se relacionar com o jogador 

independentemente do seu sexo. Por exemplo, temos 

Tali’Zorah vas Neema – conhecida popularmente por 

Tali (fig.6), estava presente no primeiro jogo, mas 

sem a possibilidade de relacionamento amoroso. 

Pertencente a raça quarian, um povo nômade que 

vaga após ter sido exiliado do próprio planeta. Seus 

corpos são frágeis, e também possuem um sistema 

imunológico fraco, por esse motivo são obrigados a 

usar trajes tecnológicos que os protegem de pos-

síveis contaminações, essas que podem ser fatais. 

Tali também usa uma máscara que filtra o ar, assim, 

o seu rosto é uma incógnita. Caso o jogador queira 

se relacionar com Tali, o sexo se torna um ato de 

confiança, pois Tali arrisca sua vida para ter uma 

relação sexual com Shepard. Antes da cena de sexo 

entre Shepard e Tali, a personagem avisa que tomou 

antibióticos e outras medicações para fortalecer o 

seu sistema imunológico.

Figura 6. Tali em Mass Effect 2. Fonte: https://www.giant-
bomb.com/talizorah-nar-rayya

Outra personagem interessante é Jack, uma hu-

mana que sofreu experimentos em seu corpo e men-

te desde criança (fig.7). Por isso, adquiriu inúmeras 

cicatrizes durante esse processo, e para esconder 

essas marcas, seu corpo é quase que completamen-

te tatuado. Devido a vários traumas, a personagem 

inicialmente é fechada e agressiva com o jogador. O 

jogo oferece duas opções de cenas com sexo com 

Jack: a primeira, sexo casual sem conseguir a con-

fiança da personagem, após isso a personagem não 

pode mais ser um interesse amoroso do jogador; A 

segunda, após o jogador recusar o sexo casual com 

a personagem, pois é entendido que é uma maneira 

http://masseffect.wikia.com/
https://www.giantbomb.com/talizorah-nar-rayya
https://www.giantbomb.com/talizorah-nar-rayya


ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

169

que Jack encontrou de se afastar emocionalmente 

dos parceiros. Também temos Miranda Lawson, hu-

mana, mas não concebida por meio dos caminhos 

naturais. Seu pai biológico manipulou o seu genoma 

com o objetivo de criar o ser humano perfeito, não 

havendo uma mãe no processo, apenas o DNA de 

seu pai. Miranda é muito mais resistente, forte, hábil 

e fisicamente atraente que um humano comum. A 

personagem foi dublada pela atriz australiana Yvon-

ne Strahovski, que também cedeu seu rosto a Miran-

da. Entre todas as personagens de ME2, Miranda é 

a mais sexualizada, em vários momentos durante o 

jogo, a câmera se posiciona em ângulos que desta-

cam seu corpo, principalmente seus glúteos (fig.8). 

Considero que Miranda Lawson foi desenvolvida 

para ser um objeto sexual em dois momentos, sendo 

criada através da imaginação masculina in game por 

seu pai e em seu conceito pelos desenvolvedores.

Figura 7. Artes conceituais da personagem Jack em Mass 
Effect 2. Fonte: Livro “The Art of the Mass Effect Universe”

Figura 8. Momento de diálogo entre Shepard e Miran-
da Lawson em Mass Efect 2. Fonte: https://www.reddit.
com/r/gaming/comments/hmw53/i_love_the_came-
ra_angles_in_mass_effect_2/

Se antes as cenas de sexo eram praticamen-

te iguais, apenas substituindo o parceiro, agora as 

cenas acontecem de acordo com a personalidade 

dos personagens. Por exemplo, a cena com Tali é a 

mais romântica e delicada de todas, enquanto com 

Jack, a personagem toma a iniciativa, sendo a mais 

agressiva na cama. Se por um lado as personagens 

femininas ganharam mais personalidade, e algumas 

não são sexualizadas, por outro, existem aquelas 

que ainda são baseadas em conceitos machistas e 

ultrapassados de representação feminina na mídia. 

Temos Jack, com reflexões e situações que discutem 

a aproximação física e emocional, por outro, temos 

Miranda sendo exibida primeiramente como um cor-

po, ou seja, os desenvolvedores reforçam a ideia de 

que ela é essencialmente um objeto inserido para 

dar prazer aos jogadores. Outra opção de romance 

para jogadores e jogadoras, é Kelly Chambers, psi-

cóloga e assistente de Shepard. Em uma das cenas, 

a personagem realiza uma dança erótica para o jo-

gador, uma das cenas mais longas da série, pois so-

mente é encerrada quando o jogador quiser (fig.9), 

logo é possível que o mesmo se masturbe ao assistir 

a cena. A Bioware acrescentou e desenvolveu me-

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/hmw53/i_love_the_camera_angles_in_mass_effect_2/
https://www.reddit.com/r/gaming/comments/hmw53/i_love_the_camera_angles_in_mass_effect_2/
https://www.reddit.com/r/gaming/comments/hmw53/i_love_the_camera_angles_in_mass_effect_2/
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lhor as suas personagens femininas, mas também 

reforçou estereótipos em Mass Effect 2.

Figura 9. A dança de Kelly Chambers em Mass Effect 2. 
Fonte: https://www.giantbomb.com/kelly-chambers

Em 2012 as aventuras do (a) comandante 

Shepard terminaram em Mass Effect 3, encerrando 

assim toda a narrativa criada e desenvolvida des-

de o primeiro jogo. O jogo agora trazia 6 opções 

de romance para um Shepard do sexo masculino, 

4 opções para um Shepard do sexo feminino, e 5 

opções de romance independentemente do sexo 

escolhido pelo jogador. É importante dizer que boa 

parte das opções de romance somente acontecem 

de acordo com as escolhas dos primeiros jogos, 

sendo assim, não são possíveis de alcançar ape-

nas jogando o terceiro título de maneira isolada. 

Por ser o encerramento de uma narrativa que foi 

desenvolvida ao longo de 5 anos, a expectativas 

dos fãs transbordava ansiedade, pois obviamente 

era o fim de uma história. Mas antes de adentrar 

de fato ao jogo, mas falar de algumas peculiarida-

des da campanha publicitária de Mass Efffect 3. O 

trailer de lançamento do jogo apresenta várias ce-

nas cinematográficas de ação, com personagens 

realizando atos de heroísmo e força, entretanto, a 

personagem Ashley Williams não salva crianças, nem 

explode alienígenas, sua única participação no vídeo 

é uma cena de sexo com o comandante Shepard5 

. O visual da personagem foi completamente modi-

ficado, seu corpo se tornou mais curvilíneo, seus 

seios e nádegas foram aumentados, e dessa vez 

a personagem veste roupas que mostram seu cor-

po, diferente da armadura militar do primeiro jogo 

(fig.10). O corpo da comandante Shepard também 

foi modificado durante o passar da trilogia (fig.11).

 
Figura 10. A mudança no corpo e visual de Ashley Wi-
lliams. Fonte: https://kotaku.com/5892386/my-fema-
le-shepard-how-youvechanged

Figura 11. A mudança no corpo e visual da comandante 
Shepard. Fonte: https://kotaku.com/5892386/my-fe-
male-shepard-how-youvechanged

Uma “nova” personagem surge em Mass Effect 

3, sendo essa possivelmente a personagem femi-

nina mais sexualizada da trilogia junto de Miranda 

https://www.giantbomb.com/kelly-chambers
https://kotaku.com/5892386/my-female-shepard-how-youvechanged
https://kotaku.com/5892386/my-female-shepard-how-youvechanged
https://kotaku.com/5892386/my-female-shepard-how-youvechanged
https://kotaku.com/5892386/my-female-shepard-how-youvechanged
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Lawson. EDI, abreviação de Enhanced Defense In-

telligence, ou em português, Inteligência de Defesa 

Aprimorada, é uma inteligência artificial que auxiliava 

e poderia assumir diversas funções de Normandy, 

a nave utilizada pelo jogador e seus companheiros 

em ME2. Logo no começo de ME3, EDI transfere a 

sua consciência para um corpo robótico que fingia 

ser a Dra. Eva Coré. Um corpo cheio de curvas e 

extremamente sexualizado, e após transferir a sua 

consciência para o corpo robótico, a personagem 

adquiri um andar sexy, e surge em cenas em que 

o seu corpo é o destaque. De acordo com Casey 

Hudson – diretor de executivo, e Derek Watts – di-

retor de arte (2012, p. 138), o conceito do corpo 

de EDI foi concebido para ser uma versão cromada 

e sensual da personagem Maria, do filme de ficção 

cientifica Metropolis (1927). Comparemos ambas as 

personagens (fig.12): 

Figura 12. EDI e Maria. Fonte: https://www.giantbomb.
com/edi/3005-13916/

Existe uma inversão na proposta das persona-

gens. Maria demonstra sensualidade apenas com 

seu revestimento que simula o ser humano, EDI, 

enquanto disfarçada de Dra. Eva Coré não apre-

senta nenhum traço de sensualidade. Contudo, em 

suas formas mecânicas isso se inverte, Maria é uma 

máquina, com um rosto sem expressão e poucas 

curvas, já EDI, exala sexualidade em sua forma cro-

mada. Durante ME3 ainda temos um romance entre 

o piloto Joker e EDI, essa condição humaniza a per-

sonagem, e traz reflexões interessantes sobre o que 

é ser um humano, e a existência da vida, mas esses 

pontos ficam em segundo plano quando o visual da 

personagem foi desenvolvido apenas para instigar 

sexualmente o público. Sobre a relação entre má-

quina, sexo e as mulheres, o filósofo e teórico da 

informação Marshall Macluhan diz:

Suas pernas não estão mais intimamente liga-

das ao seu gosto ou sua personalidade única, 

mas são apenas objetos expostos à vista, assim 

como a grade dianteira de um carro. [...] A exci-

tação e o sadismo são gêmeos. E para aqueles 

que o ato sexual se tornou algo mecânico, mera 

entropia e manipulação de membros, há sempre 

um desejo irreparável que poderia ser chamado 

de metafísico, mas não reconhecido como tal e 

que é encorajado a satisfazer com o perigo físi-

co e às como a totura, o suicídio e o assassino. 

(McLuhan apud Mark Dery, 1998, p. 210) 

EDI é sedutora, mas simultaneamente é uma 

arma de combate, um ser desenvolvido para exci-

tar e matar, assim como McLuhan coloca, violência 

e sexo são instintos gêmeos e estão presentes na 

dualidade que é a personagem. Ao mesmo tempo in-

capaz de se reproduzir, mas que tenta compreender 

e entender a relação amorosa entre dois seres dis-

tintos. Inalcançável fisicamente para o jogador, mas 

viável para o personagem Joker, esse que represen-

ta as vontades e desejos do público de se envolver 

sexualmente com um ser robótico. Durante ME3 o 

jogador pode incentivar o relacionamento entre EDI 

e Joker, dando dicas e conselhos para ambos, o que 

resulta em troca de carícias, beijos e até de presente 

entre ambos. 

https://www.giantbomb.com/edi/3005-13916/
https://www.giantbomb.com/edi/3005-13916/
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O sexo e sexualidade começaram como um fa-

tor de interesse dentro da série, mas é visível como 

isso se tornou peça fundamental no marketing, e 

também para atrair o público. É importante dizer que 

ambos os corpos masculinos e femininos se torna-

ram sexualizados em Mass Effect, mas isso não foi 

o bastante para os jogadores. Existem várias modifi-

cações feitas por fãs que alteram o corpo e detalhes 

dos personagens, alguns colocam pelos no peito de 

Kaidan Alenko. Outros se dedicaram a revelar mais 

da nudez dos personagens, como esse mod que 

coloca roupas mais sensuais nas dançarinas asari, 

essas que naturalmente já são bastante sexualizadas 

a revelar mais das cenas de sexo presentes no jogo. 

Já outro fã, se dedicou a aprofundar os romances 

homossexuais presentes no jogo, assim como inserir 

conteúdo que não foi para a versão final do jogo, 

mas que estava presente nos arquivos de ME3.

As cenas de sexo agora trazem um peso emo-

cional maior, tanto nos diálogos quanto na trilha so-

nora, os personagens não simplesmente aparecem 

em pé no dia seguinte conversando sobre a noite an-

terior. Em ME3 existe todo um contexto de intimidade, 

com ambos dormindo e acordando juntos, de uma 

maneira orgânica a narrativa principal, por exemplo, 

em uma das noites, Shepard tem um pesadelo, e 

cabe ao parceiro acalmá-lo. Agora, algumas obser-

vações nas cenas que ocorrem em ME3. Primeira-

mente, quase todas as cenas são idênticas, apenas 

um ou outro diálogo diferente para quem estiver na 

cena. Mass Effect 2 apresentou as cenas de maneira 

particular, de acordo com a personalidade do par-

ceiro. As cenas acontecem de maneira idêntica caso 

o parceiro escolhido seja uma opção para homens 

e mulheres. Uma das cenas mais inspiradas e que 

fogem do padrão genérico de ME3 acontece apenas 

caso o jogador escolha uma comandante Shepard. 

Samantha Traynor – especialista em comunicação, 

aparece em uma cena de banho nos aposentos da 

comandante, nesse momento existe a possibilidade 

do jogador também entrar no chuveiro. Apesar da 

cena acontecer exclusivamente entre duas mulheres, 

a cena pode ser alterada através de modificações: 

a) Uma modificação que deixa a personagem com-

pletamente nua6, os ângulos de câmera que escon-

diam que a personagem estava de calcinha e sutiã é 

removido, se tornando uma cena de nudez explícita; 

b) Através de alterações nos códigos do jogo, pode 

se mudar o sexo da comandante, inserindo assim na 

cena o modelo masculino do personagem7.

A trilogia Mass Effect contabiliza um total de 1 

hora e 15 minutos de diálogos e cenas de sexo8, 

mas os fãs conseguiram um meio de estender inde-

finidamente esse conteúdo. Um fã desenvolveu uma 

cena de ménage entre Shepard, Liara e Tali, ou com 

Ashley substituindo a Liara, cenas que originalmente 

não estava presente em ME3 (fig.13).

Figura 13. Liara, Shepard e Tali em uma modificação de 
Mass Effect 3. Fonte: https://www.youtube.com/watch?-
v=v5TNrNf3XEo

Percebam que ambas as cenas são exclusiva-

mente dedicadas ao prazer masculino heterossexual, 

representado pela figura do comandante Shepard. 

Em sites pornográficos existem uma grande quan-

tidade de animações feitas por fãs, essas também 

são dedicadas ao prazer do público masculino e 

heterossexual (fig.14): 

https://www.youtube.com/watch?v=v5TNrNf3XEo
https://www.youtube.com/watch?v=v5TNrNf3XEo
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Figura 14. Alguns vídeos pornográficos com personagens 
de Mass Effect. Fonte: https://pt.pornhub.com

Agora, artes com variedades que fogem desse 

padrão foram encontradas em sites menos conheci-

dos, como o Rule 34 Data Base. Assim como outros 

personagens de videogame como Kratos de God of 

War (2005 – 2018), nesse site encontramos uma 

variedade de representações e atos sexuais com os 

personagens de Mass Effect, não apenas com foco 

no prazer heterossexual (fig.15):

Figura 15. James Vega e Shepard. Fonte: https://rule34.
paheal.net/post/view/2140549

Considerações finais

De maneira geral, as representações e inser-

ções de questões que envolvam a sexualidade em 

Mass Effect são superficiais se comparadas com 

Dragon Age. A impressão que fica é que o sexo no 

universo de ME é tão profundo como uma boneca 

inflável, não há diversidade e criatividade nas cenas, 

e os bonecos estão ali apenas para dar prazer ao 

jogador, claro, ao jogador que for homem e heteros-

sexual, pois as outras opções de relacionamentos 

são escassas, e quando existem, são genéricas e 

estereotipadas. Como se houvesse apenas 1 tipo de 

jogador interessado em Mass Effect. O que é curio-

so e contraditório, em um universo tão vasto, com 

inúmeras criaturas com seus sistemas biológicos, e 

órgãos sexuais completamente diferentes, as cenas 

de sexo em ME ficam apenas no clássico papai e 

mamãe, sem criatividade, sem diversidade, e prin-

cipalmente, sem ousadia. Mass Effect apresenta um 

universo rico, mas os personagens se relacionam 

como se ainda estivesse em uma novela das 18 ho-

ras da Globo, ou ainda em filmes que a porta se 

fecha e o casal aparece no dia seguinte desfrutando 

o seu café da manhã. Teoricamente, os videogames 

deveriam oferecer maior liberdade e diversidade, 

mas nem sempre é o que vemos na indústria. 

Apesar de Dragon Age e Mass Effect perten-

cerem ao mesmo estúdio, as mensagens enviadas 

aos jogadores são diferentes. A série DA se arriscou 

mais ao longo dos anos, talvez por isso chegou ao 

ponto de colocar em primeiro plano discussões so-

bre a sexualidade e aceitação de personagens de 

maneira natural na narrativa. Já ME aproveita do sexo 

como um elemento publicitário, mesmo com algumas 

cenas e personagens inspiradas, a sexualidade é 

discutida de maneira superficial, como por exemplo 

a raça asari que in game, onde são tratadas como 

seres que existem apenas para dar prazer, deixan-

do de lado o seu aspecto intelectual. Enquanto DA 

buscou atrair o público feminino para o seu universo, 

ME se manteve alguns passos atrás nesse quesito.

Dragon Age e Mass Effect, series que forma res-

ponsáveis por apresentar cenas de sexo para uma 

https://pt.pornhub.com
https://rule34.paheal.net/post/view/2140549
https://rule34.paheal.net/post/view/2140549
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geração de jogadores. Ambos os jogos acumularam 

quase 3 horas de diálogos e cenas sexuais, isso 

demonstra a importante do elemento sexual em um 

jogo, principalmente em um jogo de interpretação de 

papéis. Mesmo que nem sempre a Bioware aborde 

esse tema de maneira produtiva e criativa, o estúdio 

foi responsável por trazer uma maior representati-

vidade e diversidade na indústria dos videogames, 

sendo responsável por impactar jogadores, desen-

volvedores, críticos, ativistas e jornalistas. 
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Notas
1 O conceito de fan service pode ser abordado de 

duas maneiras distintas. Primeiro como conteúdo 
esperado pelos fãs em uma determinada obra, 
como participações especiais de personagens. 
E também como conteúdo sexual e ou erótico 
que não agrega a obra, servindo apenas para 
estimular sexualmente o público.

2 A conversa pode ser assistida em: https://www.
youtube.com/watch?v=sWwp3XC8SC8

3 A conversa pode ser assistida em: https://www.
youtube.com/watch?v=AEbRMjWcyR4

4 Vídeo pode ser assistido em: https://www.
youtube.com/watch?v=cgfuZ1y3xxk

5 Trailer pode ser assistido em: https://www.
youtube.com/watch?v=bG2mdZ23eP8

6 Modificação pode ser acessada em: http://www.
moddb.com/mods/adult-traynorfemshep-nude-
mod/

7 Modificação pode ser acessada em: https://
forums.nexusmods.com/index.php?/topic/ 
5140310-disable-gender-lock-change-femshep-
body-to-maleshep/

8 Vídeo com todas as cenas de sexo podem 
ser assistidas em: https://www.youtube.com/
watch?v=3pzXm2UAHf8
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