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Resumo 
 
O presente artigo se propõe a analisar as performances dos cosplay e dos videogames, como 
um desdobramento das experiências vividas em narrativas multiplataformas. Essas 
performances são conhecidas por combinar diferentes linguagens a partir da caracterização 
e representação de grupos que se vestem de acordo com os personagens e desempenham 
papéis semelhantes à personalidade dos seres virtuais com os quais se identificam. Assim, o 
principal objetivo da proposta é investigar de que forma empresas como a Nintendo, 
Ubisoft e outras criam narrativas a partir da construção de atmosferas de interação para o 
espectador, e estruturam um universo gamer propício para que haja uma interação dentro e 
fora da diegese do videogame. 
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A narrativa e o encadeamento simbólico no espaço intra e extra diegético. 

 

A questão narrativa é bastante inerente no ramo do entretenimento. É comum as 

pessoas se encantarem por histórias desde que o mundo é mundo. As histórias representam 

a maneira como as pessoas se relacionam consigo mesmas e com os outros, fazendo com 

que exista uma projeção imediata e imersiva do ouvinte naquilo que ele ouve como 

narrativa de fato, fantasia ou cotidiano. Além disso, a narrativa permite um aumento da 

intimidade entre aquele que conta e o que escuta, fazendo com a narrativa se torne questão 

crucial para a vida em sociedade e construção e manutenção de grupos sociais. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Janet Murray (2003), em seu livro Hamlet no Holodeck, discorre sobre a 

importância narrativa para as relações humanas e como estão presentes e transformam o 

universo tecnológico que vivemos hoje. Se as narrativas consistem em ferramentas 

importantes em diversos aspectos, também o são em formatos diferentes, não se limitando à 

narrativa oral que existe desde o início da vida humana em sociedade.  

A narrativa perpassa os anos em formatos que seguem se tornando documentos mais 

cedo ou mais tarde. Da narrativa oral, passa-se à narrativa literária, muitas vezes como 

forma de documentar, editar e expandir aquela história que havia sido passada oralmente 

através do tempo.  

O ser humano que vive no século XIX, ainda em seu início, consegue ter contato 

com inúmeras formas narrativas, cada qual com maior ou menor grau de interação com o 

ouvinte, bem como maior ou menor grau de possibilidade imersiva. No ramo do 

entretenimento, é possível encontrar disponível uma gama de formato que vão desde os 

literários, passa pelo cinema, quadrinhos e desenhos animados, até culminar na experiência 

narrativa altamente imersiva e performática que é o videogame. 

De acordo com Salen e Zimmerman (2004), jogos eletrônicos podem ser 

conceituados como: 

Digital and electronic games take e multitude of forms and appear on 
many different computer platforms. These include games for personal 
computers or TV-attached game consoles such as Sony Playstation ou 
Micrisoft Xbox; handheld game devices such as Nintendo Game Boy 
Advance or specialized handhelds that only play one game; games for 
PDAs or cell phones; and games for arcades or amusement parks. Digital 
and electronic games can be designed for a single player, for a small group 
of players, or for a large community. (SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 
86)4 

 

De acordo com os autores, os jogos eletrônicos, ou videogames, podem ser 

compreendidos como maneiras de interação individual ou coletiva com uma narrativa 

existente. Isso faz com que o indivíduo mude o jogo e a si próprio em cada nova sessão de 

jogos, fazendo com que a narrativa o conduza a uma história diferente, onde o seu papel 

                                                
4 Jogos digitais e eletrônicos possuem múltiplas formas e plataformas de computador diferentes. Incluem 
jogos para computadores pessoais ou consoles acoplados à uma TV como o Sony Playstation ou o Microsoft 
Xbox; dispositivos portáteis como o Nintendo Game Boy Advance ou portáteis especializados que rodam 
apenas um jogo; jogos para PDA (Personal Digital Assistant – agendas eletrônicas, também chamadas de 
palmtops, hoje em desuso) ou celulares; ou jogos para fliperama e parques de diversões. Jogos digitais e 
eletrônicos podem ser programados para um único jogador, para um pequeno grupo de jogadores, ou para uma 
grande comunidade. (Tradução livre)  
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deixa de ser passivo, para ser ativo como agente formador de identidade, interação e 

história.  

McLuhan (1971, p. 60) fala ainda que “Com a chegada da tecnologia eletrônica, o 

homem alongou-se, ou colocou fora de si mesmo, um modelo vivo do sistema nervoso 

central”. A tecnologia impressa nos videogames permite que o indivíduo expanda sua 

experiência narrativa, muitas vezes iniciada em outro formato. Para que essa expansão 

narrativa, ou alongamento do ser, se torne mais real, palpável e extensa, novas tecnologias 

são acrescentadas às já existentes no intuito de fazer com que o jogador vivencie uma 

experiência completa e que opera em diversas instâncias, através de múltiplos pontos de 

contato. 

A partir da inserção da câmera narrativa no videogame, por volta dos anos 20005, 

houve uma perspectiva de utilização de diferentes pontos de vista e alternância entre esses 

olhares, o que facilitou o processo de imersão do jogador no ambiente diegético6. 

Um dos pontos de interação do jogador com o espaço narrativo é a inserção da 

câmera subjetiva que reproduz o olhar do personagem e amplia o processo de identificação 

com a trama.  “A câmera subjetiva insere imaginariamente o espectador dentro da cena, 

permitindo-lhe vivenciá-la como um sujeito vidente implicado na ação” (MACHADO, 

2007, p.222). 

Tal estética foi influenciada pelo cinema e segue seus princípios, porém a estrutura 

narrativa foi recriada, bem como os elementos de significação que constituem uma 

linguagem audiovisual dentro do videogame. No cinema existe um sistema de montagem 

fixo, que mesmo que não seja sempre linear, segue uma estrutura que não pode ser alterada 

durante o desenrolar da história. Já no videogame o que se percebe é que em grande parte 

dos jogos, especialmente os de RPG, existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento e 

desfecho das histórias, o que modifica tanto a estrutura narrativa em si quanto o conteúdo 

das vivências dos personagens que estão sendo experimentadas pelo espectador. No 

videogame as escolhas dos personagens alteram o resultado da trama e o desenrolar das 

narrativas.  

Como os jogos possuem várias possibilidades de desfecho podendo ser ou não 

finitos, os gamers continuam suas experiências vividas no ambiente diegético a partir de 

diversos atos performáticos e outros tipos de representação que surgem em comunidades 

                                                
5 Informação pesquisada em: www.jogos.uol.com.br/reportagens/historia/2000.jhtm  Acesso em 24/07/20015. 
6 Diegético, de acordo com Marcel Martin (2003), corresponde a todo o espaço fílmico, ou seja, tudo o que é 
mostrado ao espectador e que compõe a espacialidade ficcional.  
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virtuais destinadas aos fãs, na interação com os bonecos action figures e durante recriações 

feitas geralmente em espaços como feiras e encontros destinados à performance dos 

Cosplay.  
O cosplay, contração de costume play, chega ao Japão a partir de 1980, 
tornando-se uma prática expressiva entre os jovens urbanos. Os cosplayers 
se vestem e atuam conforme as personagens de mangás - histórias em 
quadrinhos impressas em papel jornal, em preto e branco, que podem ser, 
posteriormente, animadas para vídeos (OVAs – Original Video 
Animation) e para a tevê sob a denominação de animês. (NUNES, 2012, 
p.3) 
 

Percebe-se a partir da definição da autora que esse surgimento dos cosplayers ocorre 

juntamente com a democratização do videogame para o uso doméstico na década de 80 e 

que há uma origem dos personagens no mangá, que são adaptados para o animê e 

posteriormente para o videogame, se desdobrando em atitudes performáticas. 

 A busca por esse tipo de representação se espalhou pelo mundo e tem crescido nos 

últimos anos como um meio de expressão que culminou em propostas contemporâneas 

onde há um aprimoramento e diversificação dos recursos utilizados. Em alguns casos os 

participantes chegam a recriar cenários por meio de projeções e inserções de elementos 

animados em 2D e 3D, que se assemelham ao aparato cinematográfico, mas que propõem, a 

partir da confluência de linguagens e estilos, a materialização de uma atmosfera composta 

por elementos do videogame, dança e teatro. Tais elementos ampliam a imersão do 

espectador a partir da representação performática dos elementos visuais. 

Uma performance pode ser definida como toda e qualquer atividade de um 

determinado participante em uma certa ocasião e que serve para influenciar de qualquer 

maneira qualquer dos participantes. (GOFFMAN, 1959, p. 15-16). Nesse sentido, a 

repetição e encenação que envolve um ou mais participantes pode ser considerada como 

performance.  Filmes, jogos de videogame, representações cosplay e vários outros meios de 

expressão também fazem parte desse universo. 

Há uma releitura tanto da estrutura narrativa quanto das histórias presentes nos jogos 

de videogame durante o ato performático vivenciado pelos cosplay, que podem ser 

interpretadas como uma continuidade da experiência vivida no jogo e uma materialização 

do espaço virtual no mundo real. Assim como no jogo, há uma criação narrativa onde parte 

do processo é pré-determinado e parte é definido a partir das escolhas e atitudes dos 

participantes.  
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No jogo é possível fazer escolhas que irão determinar o desenrolar da trama e a 

estrutura narrativa. Na performance ao vivo encenada pelos cosplay há tanto um ambiente 

propício para repetição daquilo que foi delimitado quanto um espaço para a criação 

emergente durante a vivência com o personagem.  

A extensão da identificação não se dá apenas no âmbito narrativo, mas nos aspectos 

simbólicos que compõem elementos de significação como o cenário, figurinos, maquiagem, 

iluminação, atuação das pessoas, etc. 

Tanto no videogame quanto nas performances, além da identificação com a trama 

em si, o jogador, assim como no cinema, se identifica com os aspectos estéticos e 

simbólicos que formam uma rede de significação utilizada para se contar histórias por meio 

dos elementos constitutivos do discurso visual. Marcel Martin (2003), define que no cinema 

e no audiovisual há uma combinação das unidades de significação que marcam pontos de 

vista (cor, luz e sombra, ruídos, música, caracterização dos personagens, etc). 

Em alguns jogos de videogame, existe a possibilidade de se criar ou de se escolher 

um “avatar” que funcione como uma fusão da personalidade do jogador com o personagem 

no ambiente virtual. A relação entre o corpo físico e virtual de jogadores e personagens se 

dá a partir do caráter imersivo que a experiência proporciona, com sensações sinestésicas 

onde a projeção de corpos influencia a vida real e cria uma relação simbiótica de corpos e 

personalidades. 

Da mesma forma, na performance dos cosplay o ato de “vestir” um personagem e 

encenar suas atitudes, falar expressões e dialetos, além de todos os elementos utilizados 

como a música, as projeções, a decoração do ambiente, criam um espaço propício para a 

continuidade das sensações vividas no jogo. O indivíduo entra em contato com a 

teatralidade presente na narrativa, expandindo a experiência de vivenciá-la em qualquer 

formato que seja. 

Há, no entanto, além dessa identificação com personagem e formas de significação 

tradicionais, uma ampliação desses recursos a partir da intertextualidade das linguagens.  

Com as constantes trocas simbólicas propostas pelo processo de globalização, o 

advento da internet e a evolução tecnológica dos videogames e jogos em rede surgiram 

novas propostas de narrativa e interação com o espectador, fato que ampliou o processo de 

identificação e interatividade. 

Houve também uma fragmentação da estrutura narrativa tradicional, pois a 

multiplicidade de identidades difundidas pelo contato entre as culturas dentro do que 
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McLuhan (1971) define como “Aldeia Global”, onde diversas identidades coexistem, 

inclusive as definidas pelo consumo, de certa forma levou a uma fragmentação do sujeito 

pós-moderno que se tornou um ser multifacetado, híbrido e que compartilha diversos 

sistemas simbólicos concomitantemente.  

Essa identificação e relação sensorial entre corpos e identidades, faz alusão à dois 

conceitos de Macluhan: a tecnologia como uma extensão do corpo humano e o conceito de 

Aldeia Global.  

De acordo com o autor “Todos os meios são extensões de certa faculdade humana, 

psíquica ou física. A roda é uma extensão do pé. O livro é uma extensão do olho. Roupa é 

uma extensão da pele” (1971). Nesse sentido, a conexão mental e a projeção entre corpos 

faz com que o Avatar criado para o jogo de videogame faz com que os jogadores se sintam 

parte desse jogo e continuem a vivência em sua vida cotidiana, ou seja, no ambiente extra 

diegético, o que desperta a necessidade de continuidade da experiência vivida por meio da 

caracterização dos cosplay e das performances.  

Ao jogar um jogo de videogame o indivíduo escolhe ou constrói um personagem 

onde pode projetar suas aspirações de força, habilidades físicas e intelectuais e uma gama 

de símbolos que compõem formações arquetípicas de abertura a uma nova psique. Essas 

aspirações, ao serem analisadas do ponto de vista da ciência cognitiva, podem ser 

consideradas realizadores de desejos e satisfações, ao preencherem lacunas e realizar 

façanhas impossíveis em sua vida real. 

De acordo com Jenkins (2009), com o fenômeno da convergência midiática, há uma 

aglutinação tanto dos meios quanto de estruturas narrativas e elementos de significação que 

recriam o vocabulário audiovisual e a forma de comunicação com os usuários.   

A hibridação dessas linguagens propicia o diálogo entre diversas mídias e formas de 

construção de sentido pelo fato de que a separação entre o mundo real e virtual não existe 

dentro desse contexto e as linguagens e espaços se complementam mutuamente e se 

influenciam para que haja esse diálogo.  

Um dos aspectos que caracteriza os novos jogos e filmes contemporâneos é a 

hiperestimulação visual e sonora do espectador por meio do exagero estético das cores, 

elementos de luz e sombra, a própria narrativa sonora e o ritmo narrativo.  

A verossimilhança preconizada no início do cinema e definida por Aumont (1995) já 

não é suficiente para gerar experiência e engajamento do espectador. Por isso é necessário 
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estimular constantemente a atenção dos participantes a fim de que eles se sintam motivados 

a continuar a assistir o filme, jogar os jogos ou representar a performance como cosplays. 

Tanto os traços e a criação de cenários virtuais em 2D e 3D quanto o exagero das 

cores, a narrativa sonora do videogame e das performances contemporâneas e outros 

elementos das chamadas de projection mappings utilizam do exagero estético e estruturam 

o que Bordwell (2006, p.120) define como continuidade intensificada.  

O processo de fruição do espectador é aguçado pelos aspectos sensoriais e faz com 

que a compreensão e integração sejam percebidas tanto pelos aspectos cognitivos quanto 

pela sensação do corpo a partir dos estímulos estéticos hiper-reais.   

Esses aparatos técnicos e simbólicos levam a pessoa que está assistindo a cena, 

jogando ou executando um ato performático a projetar-se tanto na narrativa quanto nos 

personagens.  

 

Os arquétipos individuais e coletivos na experiência do cosplay. 

Um dos aspectos preponderantes para a identificação do jogador ou cosplayer com 

as narrativas audiovisuais é o aspecto inconsciente trabalhado por meio da recriação dos 

arquétipos, que fazem o diálogo com o inconsciente dos indivíduos. 

Os estudos de Freud (1897) sobre a economia da energia psíquica que originaram os 

estudos sobre a libido fizeram com que Jung repensasse suas teorias e seguisse outro 

caminho, percebendo a libido como qualquer tipo de energia e não apenas energia sexual, 

como pensava Freud. 

 A partir desse momento há um reposicionamento dos estudos de Jung que 

caminham para a postulação da existência do inconsciente coletivo e dos aspectos 

relacionados às religiões, aos estados de consciência e ao misticismo existente.  Para Jung 

(1964) a libido pode ser transformada e ressignificada em diversos estímulos, não apenas 

sexual. O estudo do inconsciente coletivo deu início ao trabalho sobre os arquétipos e criou 

outra forma de pensamento. Essa ruptura influencia a própria Associação Internacional de 

Psicanálise, que se divide quando Jung deixa a presidência. A teoria Junguiana é intitulada 

a partir daí de psicologia analítica para se diferenciar da teoria Freudiana. 

Carl Gustav Jung aprofunda seu viés de pesquisa e busca a compreensão dos mitos 

universais, suas influências na estruturação do imaginário social e dos símbolos 

inconscientes.  

Segundo Jung (1964): 
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O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode 
ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado 
evidente e convencional. Implica uma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós 
(p.20).  
 

O autor faz essa conceituação e em seguida afirma que alguns motivos visuais têm o 

poder de acessar a formação inconsciente e arquetípica humana de modo a reorganizar as 

ideias estruturadas por meio de imagens e ressignificá-las.  Ele considera essa compreensão 

imagética como uma característica inata do ser humano que tende a compreender e se 

expressar culturalmente dessa forma. 

Mediante essas afirmações de Jung, pode-se dizer que a acepção das imagens, 

palavras e sons no conteúdo midiático em geral e especialmente no cinema, vai muito além 

do que é percebido pelo espectador ao receber uma hiperestimulação visual e sonora.  

Dentro da narrativa dos jogos eletrônicos e das performances encenadas pelo 

cosplays há uma linguagem metafórica que expressa a personalidade dos personagens, as 

situações de conflito, seu posicionamento e visão de mundo. Esses símbolos utilizados têm 

influência na compreensão inconsciente dos participantes e no reforço ou subversão de 

padrões arquetípicos de sua psique.  

Jung (1964) define arquétipos como “resíduos arcaicos ou imagens primordiais”. 

Esses arquétipos são “representações conscientes ou tendências que as pessoas têm de 

elaborar conceitos de forma simbólica através da mente” (p.68). 

São formas surgidas instintivamente em nossa consciência. Essa construção 

psicológica varia de acordo com cada indivíduo, mas mantém um padrão original, um 

significado comum, pois está relacionada ao imaginário social ou inconsciente coletivo, 

como se os seres humanos de determinado grupo tivessem uma probabilidade de interpretar 

por meio de imagens emblemáticas as sensações transmitidas pelas situações 

experimentadas. 

Embora a habilidade de compreensão e comunicação através de imagens figurativas 

seja inata aos seres humanos, esses padrões estabelecidos culturalmente são uma 

predisposição dos seres humanos de criar intuitivamente impressões de forma figurada, que 

mesmo não tendo a mesma representação, fazem menção a uma forma psíquica simbólica 

com tendência semelhante.  

A essas alegorias inconscientes, que são a manifestação dos instintos através de 

imagens, dá-se o nome de arquétipos. Acrescenta Jung que “as estruturas arquetípicas não 
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são apenas formas estáticas, mas fatores dinâmicos que se manifestam por meio de 

impulsos, tão espontâneos quanto os instintos.” (1964, p.20).  

Essa explicação de Jung revela que os arquétipos estão em constante processo de 

reestruturação, de acordo com cada indivíduo. Por haver uma grande variedade de cada 

motivo, os seres humanos tendem a adotar diferentes arquétipos como referência do seu 

inconsciente e a representá-los de diversas formas no campo da arte. 

Nas narrativas multiplataforma que combinam revistas em quadrinhos chamadas de 

mangás, nos desenhos denominados animês e nas performances dos cosplays os arquétipos 

do feminino apresentam mulheres multifacetadas que transitam entre a princesa delicadas e 

belas e as guerreiras ou amazonas, que possuem poderes mágicos que não anulam a 

construção de feminilidade ocidental, com nuances de elegância e uma certa fragilidade. 

Os homens são apresentados com arquétipos de força e de disputa, porém, na 

estética japonesa, o corpo dos heróis geralmente são cobertos por armaduras que reforçam 

os arquétipos de guerreiro e apresentam certa definição muscular, porém diferentemente 

dos deuses gregos não apresentam grande volume, são mais esguios. 

Na narrativa multiplaforma Cavaleiros do Zodíaco, objeto de estudo da presente 

pesquisa é possível perceber tanto a influência dos arquétipos tradicionais de força da 

mulher guerreira, da heroína, da princesa frágil, do herói e dos guerreiros masculinos, 

quanto dos 12 signos do zodíaco. A representação desses cavaleiros combina elementos de 

luta, com a estética oriental do mangá e dos signos que tem origem na fusão das culturas 

grega e egícia7.  

A saga dos Cavaleiros do Zodíaco se iniciou em 1986 com a publicação do primeiro 

capítulo do mangá até então denominado Saint Seiya em uma revista japonesa. Com o 

sucesso dos primeiros capítulos, que eram publicados periodicamente, foram criados  outros 

formatos para a ampliação da história inicial. Quando o anime da série foi lançado, ainda 

em 19868, a série do mangá ainda não havia chegado ao fim, fazendo com que a construção 

da história fosse influenciada pelo anime e sua repercussão. Com o passar dos anos, foram 

criados outros mangás com novas histórias da saga, filmes animados e vários jogos de 

videogame para plataformas diferentes. 

 

 

 
                                                
7 Mais informações em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-surgiu-o-horoscopo 
8 Mais informações em: https://www.cavzodiaco.com.br/ 
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Imagem 1 - Mangá d’Os Cavaleiros do Zodíaco com traços característicos da década de 80/90. 

Imagem 2 - Anime d’Os Cavaleiros do Zodíaco - Série Clássica. Da esquerda para a direita: Ikki, Shun, 
Hyoga, Shiryu e Seiya. 
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A saga dos Cavaleiros do Zodíaco apresenta a história de cinco cavaleiros9, Seiya, 

Hyoga, Shun, Shiryu e Ikki, que tem a missão de proteger Saori Kido, a reencarnação da 

deusa Atena dos males desse mundo. A ameaça principal na série clássica é o Senhor do 

Santuário, que pretende tomar para si o poder dos deuses e governar o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cavaleiros são divididos nas categorias de bronze, prata e ouro e cada um é 

regido por uma constelação que dá nome à sua armadura e golpes. Os cinco principais 

personagens são todos cavaleiros de bronze regidos por constelações menores, já que as 

constelações maiores, que representam os signos do zodíaco, ficam restritas aos cavaleiros 

de ouro. 

Cada um dos cinco personagens principais tem as suas personalidades desenvolvidas 

de maneira diferente ao longo de seus treinamentos e lutas, o que faz com que exista grande 

diversidade entre eles em termos de atitudes e tomada de decisões. Essa característica da 

saga se transforma em um facilitador da extensão narrativa, uma vez que reafirma a 

proximidade que o espectador ou jogador pode ter com seu avatar de acordo com a 

                                                
9 Existem mais cavaleiros responsáveis pela segurança de Atena na história, no entanto, na história clássica, 
esses cinco são os principais. 

Imagem 3 - Os cavaleiros de bronze da história clássica. Da esquerda para a direita: Jabu de Unicórnio, 
Ban de Leão Menor, Ikki de Fênix, Shiryu de Dragão, Seiya de Pégaso, Shun de Andrômeda, Ichi de 
Hidra, Hyoga de Cisne, Geki de Urso e Nachi de Lobo. 
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personalidade que melhor o representa. Outro ponto importante, é que a construção dos 

arquétipos no caso da saga de Cavaleiros do Zodíaco se transforma em algo colaborativo e 

coletivo; os cavaleiros, sejam como filme, jogo ou cosplay, só funcionam em conjunto e 

possuem performances distintas entre si, mas que como grupo funcionam de acordo com 

quem as encarna. 

Com a enorme popularidade da saga, a história foi se estendendo e continua tendo 

lançamentos de novos de filmes, personagens e acréscimos narrativos até hoje. Isso fez com 

que os Cavaleiros do Zodíaco conquistassem muitos fãs ao longo dos anos no mundo todo e 

se tornassem figuras certeiras em encontros de tecnologia e games sob a forma de cosplays 

e action figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cosplay, nesse caso, funciona como acréscimo narrativo pessoal na história do 

videogame, pois geralmente, consistem em apresentações com reprodução das lutas 

presentes na história e construção de finais alternativos elaborados pelos fãs da série. 

Apesar de apresentar uma liberdade maior para os fãs da série no sentido narrativo, um fato 

Imagem 4 - Cosplay dos personagens da série clássica. Da esquerda para a direita: Ikki de Fênix, Shun 
de Andrômeda, Seiya de Pégaso, Hyoga de Cisne e Shiryu de Dragão. Ajoelhadas: Shina de Cobra e 
Marin de Águia, cavaleiros de prata. 
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interessante que se há de observar é que, em geral, mudanças muito bruscas na história em 

sua performance de cosplay são mal vistas e repreendidas pelos próprios fãs. Portanto, a 

extensão da experiência, apesar da infinidade de possibilidades, se mostra limitada pelo 

sentimento coletivo de profanação da obra de arte, fazendo com que o papel criador daquele 

que representa nos cosplays fique a cargo da revisita da história já contada com poucas 

mudanças, em um ciclo de satisfação que se renova sempre, mas se reinventa a passos 

lentos.  

Esse tipo de experiência se aproxima daquela obtida com os videogames, onde o 

final da história, em geral já está delimitado pela programação do jogo. Mesmo em jogos 

com alguma diferenciação no fim, existem números limitados de opções, podendo-se seguir 

por este ou aquele caminho e não pelo que o jogador quiser. No cosplay, o final da 

performance está delimitado, o percurso que muda ligeiramente conforme a pessoa que está 

atuando. Dessa forma, tem-se uma extensão da experiência que é delimitada pela própria 

história que a cria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, os Cavaleiros do Zodíaco se tornaram tão populares que hoje existe por 

parte da Nanco Bandai, empresa japonesa detentora dos direitos da história, um cuidado 

especial com o público brasileiro. A fim de transformar a experiência do jogador brasileiro 

ainda mais nostálgica e próxima da história original, foi anunciado que o novo jogo da saga, 

previsto para este ano, será especialmente dublado com as vozes originais do anime no 

Brasil, as mesmas utilizadas pelos profissionais que distribuíam o desenho animado para a 

Imagem 5 - Jogo para Playstation 3, Os Cavaleiros do Zodíaco: Batalha do Santuário - Série Clássica. 
(2012) 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  3	  a	  7/9/2015 

 
 

 14 

antiga TV Manchete. Esse elemento reforçará a imagem da história para os brasileiros, 

fazendo-os revisitar, interagir e criar em cima da narrativa outra vez. 

 

Conclusão 

Após revisão bibliográfica e estudo de caso da saga d’Os Cavaleiros do Zodíaco, é 

possível perceber como a narrativa se transforma de acordo com o meio em que se insere e 

do público que está em contato com ela. Os cosplays constituem uma maneira de trazer a 

narrativa para o mundo real, transformando-a em algo não mediado pelos meios de 

comunicação e passível de mudança e acréscimos através da performance e da teatralidade 

dos personagens e fãs. 

No caso de Cavaleiros do Zodíaco temos uma série antiga que já esteve presente em 

quase todos os meios de comunicação existentes sob a forma de entretenimento, fazendo 

com que a saga original fosse sendo moldada conforme a mudança da linguagem, do 

público e da maneira de interação com a história, se intensificava ao longo dos anos. O que 

temos hoje é uma série de fãs que, apesar de modificarem a história original ao se vestirem 

como os personagens e protagonizarem performances, ainda se atém muito ao culto da saga, 

demonstrando como a narrativa, apesar de mutante, ainda segue os limites da coerência e do 

valor da obra de arte tão característicos da era moderna dos estudos em comunicação. 
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