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Resumo 
 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar o consumo de games baseados em 

mitologias, aos quais chamamos de games míticos, e a sua repercussão na prática 

cosplay. A pesquisa reconhece a existência de duas matrizes narrativas mitológicas 
como lógicas para a produção de outros textos culturais como os games e os cosplays 

analisados durante o desenvolvimento do trabalho. Para realizar este estudo, 

primeiramente demonstramos a importância do consumo de games na sociedade atual 

por meio de autores como Mike Featherstone, Grant McCracken, entre outros. A 

seguir, com base nos estudos de estruturas mitológicas descritas pelas pesquisas de 

Mircea Eliade, identificamos a primeira matriz narrativa por meio da análise do game 

Pokémon, apontando como este jogo usou de estruturas mitológicas para criar sua 

própria narrativa. No caso da segunda matriz, o game utilizado para análise foi Age of 

Mythology e, neste caso, percebemos o uso de uma mitologia já existente e sua 

tradução para a produção da narrativa do jogo. Compreendemos, também, que esta 

tradução é uma transcriação, baseado nos estudos de Haroldo de Campos. Na terceira 

parte do trabalho, foi discutida a prática cosplay , em que jovens se vestem e atuam 

como personagens midiáticos especialmente aqueles vindos de games míticos. A 

pesquisa conta com resultados de visitas a campo a eventos de animes, onde se 

reúnem os cosplays, na capital do estado de São Paulo e também se vale de 

documentos coletados em eventos da cidade do Rio de Janeiro. Aqui as análises 

foram orientadas pelas reflexões de Nunes e de Perper e Cornog. Entendemos que a 

mitologia ainda é um produto de amplo consumo na contemporaneidade. 

Consideramos que o consumo aparece nas dimensões materiais, simbólicas e 

midiáticas e também como pertencimento e propulsor de identificações, além de se 

relacionar com a comunicação e a cultura compreendida como memória.  

 

Palavras chaves: comunicação; consumo; memória; games míticos; cosplay. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the consumption of games based on mythologies, named 

mythic games, and its repercussion in cosplay practice. It recognizes the existence of 

two mythological-narrative matrices as logics to the production of other cultural texts, 

as for example, the games and cosplays analyzed in this study. The research starts by 

demonstrating the importance of the consumption of games in the current society by 

the writings of Mike Featherstone, Grant McCracken, among others. After that, based 

on studies concerning the mythological structures found in the researches carried out 

by Mircea Eliade, the first narrative matrix is identified through the evaluation of the 

Pokémon game and by observing how this game counted on mythological structures 

to create its own narrative. The second matrix is obtained when evaluating the Age of 

Mythology, where the use of existing mythology was perceived, as well as its 

translation, for the production of the game narrative. Such translation is indeed a 

transcreation, based on Haroldo de Campos’ studies. In the third part, this study 

discusses the practice of cosplay, observing how youth get dressed and act as media 

characters specially when representing mythic games. This research counts on results 

from fieldwork approaches at anime events, where cosplays get together in the capital 

of the state of São Paulo, as well as on documents collected in events held in the city 

of Rio de Janeiro. Here, evaluations followed the considerations proposed by Nunes 

and by Perper and Cornog. Mythology, it seems, is still nowadays a widely-consumed 

product. Consumption can be found in tangible, symbolic and media dimensions but 

also as a sense of belonging and identification propelling, not to mention its link to 

communication and culture, perceived as memory. 

 
Key words: communication; consumption; memory; mythic games; cosplay. 
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Introdução 

 
 

O presente trabalho busca a compreensão da construção de videogames 

baseados em mitologias e como é sua repercussão na prática cosplay. A pesquisa visa 

entender, também, as práticas de consumo da mitologia associada ao videogame e ao 

cosplay. Os videogames e a mitologia vêm sofrendo alterações na maneira em que são 

consumidos. Os jogos são moldados e modificados a cada vez que a tecnologia 

progride e, assim, novas narrativas são inseridas nestes contextos. Portanto, a 

mitologia também entra neste cenário de uma maneira distinta, ela não é mais a 

mitologia vivida nas sociedades arcaicas, sobre a qual trataremos no segundo capítulo. 

Consideramos sociedades arcaicas segundo os estudos de Eliade (1972, 2010). 

Agora, além do consumo material de videogame, é possível notar um consumo 

da narrativa mitológica inserida na narrativa do jogo. O autor Grant McCracken nos 

mostra como revoluções na produção modificaram o consumo, assim sendo é  

importante analisar como estas mudanças de tecnologias alteraram a forma de 

consumir entretenimento. Segundo McCraken, “a cultura ocidental tornou-se cada vez 

mais dependente e integrada aos novos bens e práticas de consumo que apareceram no 

século XVI em diante” (MCCRACKEN, 2010, p. 21). Analisando a importância da 

narrativa é importante entender as preferências dos consumidores. Segundo 

McCracken: “Uma mudança nos meios e fins produtivos [em diálogo com 

McKendrick], não pode ter ocorrido sem uma mudança comensurável nos gostos e 

preferências dos consumidores.” (MCCRACKEN, 2010, p. 23), logo para entender a 

produção de um videogame, é importante perceber as lógicas que ocorrem na 

sociedade, a fim de entender as necessidades dos usuários, como suas necessidades de 

lazer. 

Pela ótica de Mike Featherstone, em seu livro Cultura de Consumo e Pós-

Modernismo, entende-se que o consumo ocupou espaço considerável em relação ao 

lazer do ser humano. É possível examinar que os consoles de videogames respondem 

ao propósito de preencher este espaço de lazer e entretenimento na 

contemporaneidade. 

Outro ponto a ser considerado é o do autor Everardo Rocha. No livro A 

Sociedade do Sonho, o autor alega que, a indústria cultural cria um mundo fascinante 

(ROCHA, 2005). O autor alega que os produtos da indústria cultural nos transmitem 
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milhões de mensagens que falam com seus interlocutores (ROCHA, 2005). O 

universo de “especulação simbólica que a Comunicação de Massa projeta é, 

provavelmente, a mais formidável máquina de criação do imaginário coletivo de 

nosso tempo.” (ROCHA, 2005, p. 24). Assim, nota-se que quando os produtores de 

videogame se preocupam com as cores do jogo, por exemplo, e os cosplayers se 

atentam à maneira de como fazer as suas roupas, entende-se que eles estão buscando 

criar o mundo fascinante identificado por Rocha.  

Fascinação que participa do lazer e do divertimento. Como muitos dos jovens 

entrevistadas para o projeto de pesquisa Comunicação, Consumo e Memória: Cosplay 

e Culturas Juvenis
1
 - ao qual esta dissertação se vincula valendo-se dos resultados que 

a pesquisa vem obtendo – afirmam, fazer cosplay é um hobby, um lazer, um modo de 

passar o tempo e se divertir. Compreende-se cosplay como “prática cultural, de 

significação e sociabilidade em que jovens se vestem e atuam como personagens de 

narrativas midiáticas” (NUNES, 2013, p.1).  

O consumo, então, aparece também se relacionando com o tempo. O que se 

supõe é que quando um jovem tem seu primeiro contato com o game, ele começa um 

processo de envolvimento e de afetividade que o impacta numa época futura na 

compra de certo jogo para consumir o tempo. Segundo Silverstone:  

Os objetos que agora valorizamos e compramos corporificam um tipo 

contraditório e complexo de temporalidade e medeiam, como o fazem, 

autenticidade, pátima e novidade. O passado se funde com o futuro, a 

nostalgia com o desejo (SILVERSTONE, 2011, p.154). 

Logo, os usuários buscam o tempo “vivido” da sua infância, por meio do 

consumo de games e, como Silverstone afirma, o passado se funde com o futuro e a 

nostalgia com o desejo. 

Por meio dos trabalhos de Don Slater, estuda-se o consumo num processo 

coletivo. Segundo Slater: “O consumo faz parte da reprodução cultural de relações 

sociais, um processo bem concreto realizado através de práticas sociais na vida 

mundana” (SLATER, 2002, p. 146). Assim sendo, infere-se que o consumo de 

videogames enfatiza o aspecto cultural das relações sociais. O consumo ajuda os 

jovens a se reafirmarem dentro do cenário de games em que eles participam. Segundo 

                                                        
1
 Comunicação, Consumo e Memória: Cosplay e Culturas Juvenis (Edital Chamada 

MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 18/2012 Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas), sob 

coordenação da Professora Doutora Mônica Rebecca Ferrari Nunes em desenvolvimento no 

PPGCOMESPM. 
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a professora Baccega, ser consumidor:  

“não é apenas um processo isolado: relaciona-se com todos os contextos 

sociais (...) O processo de consumo revela-se como um conjunto de 

comportamentos com os quais o sujeito consumidor recolhe a amplia, em 

seu âmbito privado, do modo que ele for capaz de ressignificar, as mudanças 

culturais da sociedade em seu conjunto” (BACCEGA, 2008, p.3)  

Deste modo, o consumo tem a função de ajudar o jovem a fazer parte de um 

coletivo. E o consumo de videogames, assim como a prática do cosplay, cumprem o 

papel de dar ao jovem o sentimento de pertencimento a um coletivo. Ainda que os 

coletivos juvenis tenham modos diversos de estarem juntos e de realizarem suas 

práticas de consumo (MARTIN-BARBERO apud REGUILLO, 2012, p.33).  

Alguns jogos usam elementos, signos de uma cultura arcaica e os adaptam 

para a cultura contemporânea, este processo pode ser entendido como transcriação. 

Este conceito foi desenvolvido pelo poeta, ensaísta e tradutor Haroldo de Campos. 

Segundo o autor: “Como ato crítico a tradução poética não é uma atividade 

indiferente, neutra, mas – pelo menos segundo concebo – supõe uma escolha, 

orientada por um projeto de leitura, a partir do presente da criação, do ‘passado de 

cultura’.” (CAMPOS, 1994, p. 64), portanto, consideramos que as narrativas de 

caráter mitológico são transcriadas para contemporaneidade quando o videogame é 

produzido. 

Assim, o problema de pesquisa sobre o qual esta dissertação se refere diz 

respeito ao reconhecimento de matrizes narrativas mitológicas presentes em certos 

videogames, que chamamos de games míticos. A pesquisa quer perceber quais signos, 

códigos e textos são transcriados e como aparecem e são consumidos por meio das 

narrativas produzidas pelos games. Indagamos também de que forma estes games 

míticos estão presentes na prática cosplay. 

Para tanto, percorremos três objetivos, desenvolvidos no decorrer dos 

capítulos. No primeiro, demonstramos a importância do consumo de games na 

sociedade atual, por meio de sites especializados em games e nos estudos sobre 

consumo propostos por McCraken(2010), Featherstone(2007) e Baccega (2008). No 

segundo, apresentamos os games míticos e suas matrizes narrativas mitológicas, 

atentando aos modos de composição, organização e transcriação desses elementos 

mitológicos. Especificamente são analisados os games: Pokémon, nas versões 

Red/Blue (1996), Diamond/Pearl (2007), White/Black (2011) e White/Black 2 (2012). 



 12 

Estes são jogos do gênero RPG (Role Playing Game), produzidos pelo estúdio Game 

Freak, distribuídos e publicados pela Nintendo para a plataforma Nintendo DS. O 

jogo consiste no trajeto do jovem treinador de Pokémon que deve obter as oito 

insígnias e derrotar a “liga dos quatro” para se tornar o mestre Pokémon.  E Age of 

Mythology produzido pelo estúdio Ensemble Studios e distribuído, em novembro de 

2002, pela Microsoft Games Studios. Trata-se de um jogo eletrônico de estratégia em 

tempo real, no qual os jogadores devem escolher entre deuses das mitologias grega, 

egípcia e nórdica e, sob sua égide, combater outras civilizações para, por fim, 

estabelecer superioridade bélica, econômica ou cívica sobre seus rivais. No terceiro 

capítulo evidenciamos as relações entre os games míticos e a prática cosplay. 

A fim de entender melhor como é a lógica de produção destes videogames 

míticos, percebemos a existência de três matrizes narrativas que são estudadas no 

segundo capítulo. Contudo, neste trabalho são analisadas apenas duas. Utilizando os 

estudos de Mircea Eliade (2010), compreendemos que a primeira matriz apresentada 

consiste na ideia de que há certos games míticos que se inspiram em estruturas 

mitológicas, como os mitos de origem trabalhados por este mitólogo, para criar a sua 

própria mitologia, a exemplo do jogo Pokémon que possui personagens representados 

por pequenos monstros, ou seja, os pocket monsters que criaram o mundo Pokémon. 

 A segunda matriz narrativa nos apresenta games que se baseiam em 

mitologias já existentes e as transcriam, como realiza Age of Mythology. O segundo 

capítulo tem a proposta de entender uma outra maneira de criar a narrativa de um 

game mítico baseado em uma mitologia arcaica. Pretendemos analisar  como os textos 

da cultura contemporânea se baseiam em mitos de outras culturas e se configuram 

como uma transcriação na produção de uma narrativa de um game. Assim sendo, o 

Age of Mythology usa uma narrativa arcaica e a transcria para a contemporaneidade. 

Por tal razão, serão definidas e analisadas as lógicas de produção de um game mítico, 

compreendido como uma narrativa de consumo.  

O segundo capítulo se divide em duas partes. Na primeira, o autor Eliade 

(2010) foi eleito como o norteador dos estudos, visto que ele possui uma análise 

cuidadosa de como as sociedades arcaicas usavam a mitologia no seu cotidiano. 

Mircea analisa como diversas sociedades distintas possuem hábitos em comum e 

mitologias com estruturas similares. É conveniente citar o caso do mito cosmogônico. 

O autor em questão diz que em todas as mitologias estudadas, por ele, existe um mito 

que conta e celebra o “início das coisas”, logo o início do mundo. Vale entender que, 
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em muitos casos, o mundo já existia antes, contudo a mitologia criada sobre o início 

do mundo é uma maneira de entender como tudo surgiu (ELIADE, 2010).  

Outro autor muito trabalhado neste capítulo é o Johan Huizinga. Na mitologia, 

o ritual é o acontecimento mais importante, visto que ele renova o mito a cada rito. O 

rito relembra episódios míticos celebrados no passado. Segundo Huizinga, em seu 

livro Homo Ludens, o ritual é um dronomenon, ou seja, uma ação (HUIZINGA, 2010, 

p. 18). Por meio desta afirmação, nós podemos concluir que o rito dentro da mitologia 

é uma prática que reforça ainda mais a importância da narrativa mitológica. O autor 

em questão também nos apresenta a ideia de jogo para entendermos o ritual. O 

historiador entende que, no jogo, existe uma separação espacial em relação à vida 

cotidiana (HUIZINGA, 2010).  

“É-lhe reservado, quer material ou idealmente, um espaço fechado, isolado do 

ambiente quotidiano (...) A delimitação de um lugar sagrado é também a característica 

de primordial de todo ato de culto” (HUIZINGA, 2010, p. 23). Assim sendo, entende-

se que o local em que é praticado e reproduzido é de extrema importância para a 

permanência do mito nas sociedades.  

Um conceito de extrema importância é o elemento lúdico estudado por Roger 

Caillois (1986). Nesta parte do trabalho, o lúdico aparece como uma referência a uma 

dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade da ação 

(CAILLOIS, 1986), ou seja, quando uma mitologia é transcriada num jogo, o usuário 

cria associações entre todas as características do jogo e da mitologia usada.  

Campbell é um autor que auxilia nos estudos das estruturas mitológicas, 

também. Segundo o autor, o mito é a experiência de estar vivo. Todas as experiências 

do mundo físico criam uma ressonância no interior do nosso ser (CAMPBELL, 2009, 

p. 5). Com este conceito em mente, pode-se inferir que os elementos constituintes de 

um mito são reflexos do nosso ser reproduzidos no mundo físico. Por tal razão a 

transcriação é um elemento importante e que ajuda na criação de estruturas míticas 

para os jogos em vídeo. 

Outro autor que nos ajuda a entender melhor certos aspectos da mitologia é o 

historiador Serge Gruzinski (2011). Segundo os seus estudos, podemos concluir que 

certos elementos de outras mitologias, no caso a asteca, aparecem na 

contemporaneidade. Tais estudos nos permitiram entender os elementos míticos 

presentes na narrativa do jogo Pokémon. 
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A memória é de extrema importância para a compreensão deste estudo. 

Entendendo que o reaparecimento da mitologia transcriada num game ou num cosplay 

é causado por uma memória que vem carregada com o mito, e que a mitologia é um 

produto da cultura além de ser, também, um fenômeno social, vale entender os 

estudos de Lotman, Uspenski e Ivanóv no livro Ensaios de Semiótica Soviética (1971) 

para compreender como a memória está presente na mitologia. 

Na segunda parte, do segundo capítulo, são estudados os videogames que 

transcriam mitologias já existentes. O jogo analisado é o Age of Mythology que possui 

três civilizações mitológicas, contudo, aprofundaremos nossa pesquisa na civilização 

nórdica presente neste game. Neste primeiro momento, o trabalho usa ainda os 

estudos de memória de Lotman, Uspenski e Ivanóv. Neste caso, a cultura como 

memória. A cultura possui um papel de “dispositivo estereotipizador”, ela que vai 

ajudar a definir os traços principais do game. Segundo Lotman e Uspenskii, “O 

trabalho fundamental da cultura, como tentaremos demonstrar, consiste em organizar 

estruturalmente o mundo que rodeia o homem.” (LOTMAN e USPENKII, 1975, p. 

39). Para entender melhor o processo de adaptação de um mito para o um jogo é 

conveniente entender a cultura como semiosfera, segundo os estudos de Nunes 

(2011).  

Nesta parte do estudo, as análises sobre a mitologia nórdica têm como 

referencial teórico os estudos de Lindow (2001) e Davidson (1990).  Na mitologia 

nórdica, a guerra é um elemento extremamente ressaltado e, por isso, usamos os 

estudos de Huizinga (2010) para entender a guerra como um jogo. Compreendemos a 

guerra no jogo, também, como uma forma da estrutura do game. Por tal motivo foi 

usado o estudo de categoria de videogame apresentado por de Lynn Alves, no seu 

livro Game Over: Jogos eletrônicos e violência (ALVES, 2004, p. 73). 

Pelo fato destes jogos conterem muitas imagens, analisamos as materialidades 

dentro do game em questão. Usamos os estudos sobre a materialidade do corpo 

originários de Paul Zumthor (2007), delimitamos o conceito, proposto por Erick 

Felinto, de materialidades da comunicação. Todos os aspectos materiais transmitem a 

ideia que o game é uma transcriação bélica da mitologia nórdica. Buscando 

compreender melhor esta transcriação, foram realizadas, no trabalho, diversas 

comparações de elementos do jogo com informações da mitologia nórdica. O corpo é 

um elemento que recebeu destaque visto que notamos uma grande diferença de como 

o corpo é tratado no game e na mitologia arcaica. 
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Por fim, no último capitulo, buscamos compreender as relações entre os 

videogames míticos e os cosplays que se baseiam nestes jogos. Usamos os estudos da 

professora Mônica Rebecca Nunes (2012, 2013) e de Perper e Cornog (2011) para 

compreender a prática cosplay. Nesta parte do trabalho, foram usadas muitas imagens 

e depoimentos coletados nas pesquisas de campo em eventos de animes que 

realizamos
2
 com o objetivo de entender as maneiras de como os jovens fazem 

cosplay. Notamos que existe um hibridismo no modo de fazer esta prática, não há 

uma maneira única de fazer cosplay e sim uma pluralidade. Identificamos o 

crossover
3
 em vários eventos e usamos os estudos de Peter Burke para entender como 

ocorre este hidrismo cultural.  

Vale entender que este trabalho está alinhado ao campo da comunicação  e do 

consumo pelo fato dos jogos de videogame serem narrativas midiáticas de amplo 

crescimento. O game traz à tona a dimensão da cultura pela comunicação. Cada 

história que um game relata é uma cultura posta em prática, sendo comunicada, e, 

sobretudo, consumida. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Anime Friends 2013, Aeroclube de Marte. São Paulo, SP. Dias 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 de 

Julho de 2013. Trabalho de campo articulado a esta dissertação e ao projeto Comunicação, Consumo e 

Memória já citado. Faraway Anime, Escola Santa Tereza,  1 de dezembro de 2013 , Pirituba – São 

Paulo;  Anime Dreams, Colégio Marista Gloria, São Paulo, SP. Dias 25,26 e 27 de janeiro de 2013. 
3
 Crossover: Dá-se o nome de Crossover ao evento fictício em que dois ou mais personagens, cenários 

ou acontecimentos são compartilhados por séries diferentes. - 

https://www.whiterose.org/howlingcurmudgeons/archives/008910.html Acessado em Janeiro de 2014 

https://www.whiterose.org/howlingcurmudgeons/archives/008910.html


 16 

 

Capítulo 1 - O consumo de games na contemporaneidade  

 

1. O consumo nos games 

 

Com o surgimento de novas tecnologias na área do entretenimento, surgiram 

novos produtos para se consumir, por exemplo, o videogame. Um modelo interessante 

é o game Playstation (PS)
4
. Os consoles de videogames foram criados muito antes do 

PS, contudo este console foi um dos mais impactantes no mercado. Ele trazia algumas 

características especiais: em primeiro lugar, ele foi o videogame mais popular da sua 

geração (quinta geração
5
). Foram vendidos 102.49 milhões de unidades pelo o mundo 

todo
6
. A causa do seu sucesso pode ser entendida pelo fato do PS ter tido títulos 

famosos tais como: Gran Turismo que vendeu 10.85 milhões de cópias
7
, Final 

Fantasy 7 que vendeu 9.72 milhões de jogos 
8
 e Metal Gear Solid que vendeu 7 

milhões de unidades
9
. Num total o console em questão vendeu 982 milhões de 

jogos
10

. Comparando o PS com os seus concorrentes da época, é notável analisar 

como o seu desempenho no mercado foi muito maior, portanto montamos um gráfico 

para compreender melhor está conjuntura:  

                                                        
4
 Console de 32-Bits de videogame lançado pela Sony Computer Entertainment no Japão em 3 de 

dezembro de 1994, e as versões ocidentais em setembro de 1995 
5
 A quinta geração é referente aos videogames de 32 e 64 bits. Neste período foram introduzidos os 

jogos em 3D. Os consoles mais famosos desta geração foram o Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64, 

Gameboy Color e o 3DO. Fonte: http://www.gamefaqs.com/systems.html acessado em Setembro de 

2013 
6
 http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps_e.html acessado em Setembro de 2013 

7
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/145675/gran_turismo_series_shipments_hit_50_millio

n.html acessado em Setembro de 2013 
8
 http://arstechnica.com/gaming/news/2010/05/masterpiece-final-fantasy-vii.ars acessado em Setembro 

de 2013 
9
http://sec.edgar-online.com/konami-corp/20-f-annual-and-transition-report-foreign-private-

issuer/2004/07/22/section5.aspx acessado em Setembro de 2013 
10

 http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatapssoft_e.html acessado em Setembro de 2013 

 

http://www.gamefaqs.com/systems.html
http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps_e.html
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/145675/gran_turismo_series_shipments_hit_50_million.html
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/145675/gran_turismo_series_shipments_hit_50_million.html
http://arstechnica.com/gaming/news/2010/05/masterpiece-final-fantasy-vii.ars
http://sec.edgar-online.com/konami-corp/20-f-annual-and-transition-report-foreign-private-issuer/2004/07/22/section5.aspx
http://sec.edgar-online.com/konami-corp/20-f-annual-and-transition-report-foreign-private-issuer/2004/07/22/section5.aspx
http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatapssoft_e.html
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Gráfico 1: Análise de vendas de consoles da quinta geração 

Fonte: Gráfico realizado pelo autor baseado nas fontes: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consoles_de_videogame_de_quinta_geração acessado 

em novembro de 2013.  

 

Um dos fatores que implicou no grande desempenho de vendas do Playstation 

foi o preço. O Playstation custava, na época do seu lançamento, US$ 299,99
11

, já os 

seus concorrentes eram mais caros. O Sega Saturn, que foi lançado em 1994 também, 

custava US$ 399,99
12

. O 3DO era, ainda, mais caro US$ 699,99
13

. Por outro lado o 

Nintendo 64 custava US$ 199,99
14

, porém ele só foi lançado em 1996
15

. Assim sendo, 

com estes dados, é possível notar que o consumo de entretenimento mudou nesta nova 

geração de console de videogames. A novidade nesta época foi os jogos em CD, pois 

antes só havia os cartuchos e, talvez o mais importante, os gráficos de imagem dos 

jogos agora eram em 3D. Portanto, o avanço da tecnologia criou novos bens de 

consumo que criaram novas ferramentas para que o consumo expandisse. 

 

                                                        
11

 http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatausa_e.html  acessado em Setembro de 2013 
12

 http://web.archive.org/web/20080905175406/http://www.gamepro.com/article/features/111822/the-

10-worst-selling-consoles-of-all-time/ acessado em Setembro de 2013 
13

 http://web.archive.org/web/20080905175406/http://www.gamepro.com/article/features/111822/the-

10-worst-selling-consoles-of-all-time/ acessado em Setembro de 2013 
14

 Fisher, Lawrence M. "Nintendo Delays Introduction of Ultra 64 Video-Game Player." New York 

Times: A.34. New York Times. May 06 1995. Web. 24 May 2012. 
15

 http://www.gamespot.com/nintendo-64/ acessado em Setembro de 2013 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Consoles_de_videogame_de_quinta_geração
http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatausa_e.html
http://web.archive.org/web/20080905175406/http:/www.gamepro.com/article/features/111822/the-10-worst-selling-consoles-of-all-time/
http://web.archive.org/web/20080905175406/http:/www.gamepro.com/article/features/111822/the-10-worst-selling-consoles-of-all-time/
http://web.archive.org/web/20080905175406/http:/www.gamepro.com/article/features/111822/the-10-worst-selling-consoles-of-all-time/
http://web.archive.org/web/20080905175406/http:/www.gamepro.com/article/features/111822/the-10-worst-selling-consoles-of-all-time/
http://www.gamespot.com/nintendo-64/
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O consumo simbólico também aparece com a criação destes novos produtos, 

com os consoles de videogames. Foi necessária a criação dos jogos para que o console 

tivesse sucesso de vendas. Contudo, para se criar um jogo, é preciso criar uma 

narrativa, considerando narrativa sob a perspectiva barthesiana de uma montagem de 

um conjunto de códigos que se interpenetram e revelam os modos de cada época 

contar uma estória. “Compostos a partir do desenho de um lugar social, de uma 

prática e de uma escrita, os códigos são mesmo expressões de um conjunto de 

hierarquias de valores  ligados aos modos de se ver o mundo e contar sobre ele” 

(CASADEI, 2012, p.12). 

É muito comum ver que quando se lança um filme com potencial para se 

tornar uma narrativa de um jogo de vídeo, a empresa produtora faz um jogo para 

console. Isto ocorre pela legitimação social de certos códigos percebidos na 

circulação do filme. Este fato cria uma nova produção da narrativa de um jogo, visto 

que o filme deve ser transcriado para um videogame. A aceitação do filme implica na 

produção de um game.  

Um caso curioso é a trilogia cinematográfica do Senhor dos Anéis
16

. No 

primeiro filme intitulado “A Sociedade do Anel”,
 17

  existe uma cena em que os 

personagens principais estão fugindo de um dragão e eles passam por uma longa 

ponte. Nesta cena, um dos personagens, chamado Gandalf, grita para o monstro: 

“Você não irá passar”. Assim, ele destrói a ponte com seu poder e o dragão cai junto 

com ele no abismo abaixo da travessia. Esta cena ficou muito famosa na internet e 

acabou se tornando um meme de internet
18

, conforme mostra a figura 1.  

O interessante notar é que na produção do jogo do Senhor dos Anéis foram 

trabalhadas as partes de maior repercussão do filme. Dos inúmeros jogos criados para 

diversos consoles, temos o exemplo do “Lego Lord of the Rings”
 19

 para Playstation 3. 

Este jogo é uma transcriação da trilogia sendo que os personagens e o cenário foram 

adaptados para a textura e formato do brinquedo Lego
20

. É inquietante notar que o 

                                                        
16

 O Senhor dos Anéis é uma série de filmes composta por três filmes de aventura e fantasia adaptada e 

dirigida por Peter Jackson e baseada em na obra do autor JRR Tolkien, O Senhor dos Anéis. Os filmes 

são, por subtítulo, A Sociedade do Anel (2001), As Duas Torres (2002) e O Retorno do Rei (2003). 

Estes três filmes foram distribuídos pela New Line Cinema. 
17

 http://www.bbfc.co.uk/releases/lord-rings-fellowship-ring-2001 acessado em Setembro 2013 
18

 http://arxiv.org/pdf/1304.1712v1.pdf acessado em Setembro de 2013 
19

 Lego O Senhor dos Anéis é um jogo multi-plataforma de ação e aventura, desenvolvido pela 

Traveller Tales, que foi lançado no Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation Vita, Microsoft 

Windows, Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, em 23 de Novembro de 2012.  
20

 Lego é uma popular linha de brinquedos de construção fabricados pelo Grupo Lego, uma empresa 

http://www.bbfc.co.uk/releases/lord-rings-fellowship-ring-2001
http://arxiv.org/pdf/1304.1712v1.pdf
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trailer do jogo
21

 é exatamente a cena da ponte em que Gandalf se sacrifica conforme 

mostra figura 2. É conveniente entender que este jogo foi lançado em 2012, contudo a 

cena descrita neste trabalho foi feita em 2001 do filme A Sociedade do Anel. Outro 

fato curioso é que este jogo seleciona partes dos três filmes para criar o videogame. 

Baseado em O Senhor dos Anéis: Trilogia, o jogo segue as histórias originais de A 

Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, levando os jogadores através 

dos acontecimentos épicos da história, reimaginados com o humor e infinita variedade 

de Lego play, visto que é possível, no jogo, o jogador ter o torso de um personagem e 

a cabeça de outro, da mesma maneira em que é possível fazer isto no Lego de 

brinquedo. Deste modo, houve uma mudança na produção da narrativa do jogo para 

que se adequasse aos gostos de certos consumidores. 

 

Figura 1: À esquerda está o Gandalf conforme é representado no filme “A Sociedade 

do Anel” e à direita é um meme do mesmo personagem representado no site 

www.9gag.com 

Fonte: captura digital realizada pelo autor e http://9gag.com/gag/759577 acessado em 

dezembro de 2013 

 

                                                                                                                                                               
privada com sede em Billund, na Dinamarca. Fonte: http://www.lego.com/en-us/ acessado em 

Setembro de 2013 
21

 http://www.youtube.com/watch?v=MxuGSFYm1ls acessado em Setembro 2013  

http://www.9gag.com/
http://9gag.com/gag/759577
http://www.lego.com/en-us/
http://www.youtube.com/watch?v=MxuGSFYm1ls
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Figura 2: Gandalf gritando “You shall not pass” no jogo Lego Lord of the Rings para 

Nintendo 3DS. 

Fonte: 

http://www.nintendolife.com/news/2012/11/lego_lord_of_the_rings_dated_for_3ds_

wii_and_ds_in_europe  acessado em dezembro de 2013 

 

Vale notar aqui que o consumo simbólico é tão importante quanto o material, 

uma vez que o jogo foi produzido pelo fato do filme ter sido um sucesso. Assim o que 

mais importou para os produtores do jogo foi a maneira como seria construída a 

narrativa do game. Por tal motivo, o jogo foi montado com base nas cenas que mais 

circulam na internet segundo investigação deste pesquisador.  

 

1.1 O consumo do entretenimento 

 

O consumo do entretenimento não é algo novo, contudo com a evolução da 

tecnologia, é considerável dizer que a maneira de se consumir entretenimento mudou. 

Vale notar que o consumo de entretenimento, conforme analisado acima, ocorre em 

dois planos: primeiramente na compra material do bem, no caso deste trabalho, o 

console  do videogame e, em segundo plano, o consumo da cultura, na forma de bens, 

neste caso os cartuchos/dvd/blu-ray de videogame. 

Segundo Mike Featherstone, em seu livro Cultura de Consumo e Pós-

Modernismo, o consumo é identificado em três perspectivas, contudo, para este 

trabalho, vamos nos aprofundar somente em duas:  

http://www.nintendolife.com/news/2012/11/lego_lord_of_the_rings_dated_for_3ds_wii_and_ds_in_europe
http://www.nintendolife.com/news/2012/11/lego_lord_of_the_rings_dated_for_3ds_wii_and_ds_in_europe
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“A primeira é a concepção de que a cultura de consumo tem como premissa 

a expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma 

vasta acumulação de cultura material na forma de bens e locais de compra e 

consumo. Isso resultou na proeminência cada vez maior do lazer e das 

atividades de consumo nas sociedades ocidentais contemporâneas.” 

(FEATHERSTONE, 2007, p.31). 

 

É possível dizer que  os consoles de videogames sugiram, entre outros 

propósitos, com aquele de preencher o espaço e o tempo de lazer do ser humano na 

contemporaneidade, engrossando a acumulação material nas sociedades atuais. Um 

exemplo interessante é o do jogo Grand Theft Auto 5 (GTA 5) que é um videogame 

de ação-aventura desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. 

Foi lançado em 17 de setembro de 2013 para o PlayStation 3 e Xbox 360. O que é 

curioso de se analisar é que, em três dias após seu lançamento, GTA 5 faturou 1 

bilhão de dólares
22

, quebrando o recorde do jogo Call of Duty: Black Ops
23

 que 

demorou quinze dias para chegar a um bilhão de receita
24

. Vale lembrar que as vendas 

do jogo ainda continuam, portanto este número tende a aumentar. Com estes dados 

em mente, é impossível negar que a constância dos videogames no cenário atual 

representa o crescimento e a evidência cada vez maior da presença do consumo nas 

práticas de lazer.  

A segunda questão conveniente de entender, de Featherstone, é:  

 

“há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os sonhos e desejos 

celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de 

consumo que produzem diversos tipos de excitação física e prazeres 

estéticos.” (FEATHERSTONE, 2007, p. 31). 

 

Nesta parte deve-se entender como o consumo de videogames deve ser 

trabalhado. A produção de um jogo deve levar vários aspectos em consideração. 

Partindo desta citação, é necessário perceber que o consumo da narrativa de um jogo é 

um consumo simbólico muito importante. Para se construir uma narrativa, existem 

diversos fatores a serem considerados. O enredo deve ser importante, porém deve ser 

contemplada por diversos outros itens que a deixe atrativa para o consumidor, 

                                                        
22

http://www.theverge.com/2013/9/20/4752458/grand-theft-auto-v-earns-one-billion-in-three-days  

acessado em Setembro 2013  
23

 Call of Duty: Black Ops é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Treyarch, editado 

pela Activision e lançado mundialmente em 9 de novembro de 2010 para Microsoft Windows, Xbox 

360, PlayStation 3 e Wii. 
24

 http://www.t3.com/news/gta-v-breaks-records-hitting-dollar-1-billion-sales-in-3-days acessado em 

Setembro 2013  

http://www.theverge.com/2013/9/20/4752458/grand-theft-auto-v-earns-one-billion-in-three-days
http://www.t3.com/news/gta-v-breaks-records-hitting-dollar-1-billion-sales-in-3-days
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proporcionando um prazer estético, como sugere Featherstone (2010). A música, a 

textura, a granulação das imagens e outros elementos são também importantes para 

garantir o envolvimento do consumidor. 

Com a evolução das tecnologias e com os consoles que temos na atualidade, 

tais como o Playstation 3, Xbox 360, Wii U e os PC’s com placas de vídeos 

extremamente potentes, os jogos conseguem reproduzir uma qualidade estética muito 

surpreendente. Este é o caso do jogo The Last of Us que é um jogo eletrônico em 

terceira pessoa, de aventura/ação com elementos de sobrevivência e de horror. 

Desenvolvido pela Naughty Dog para Playstation 3, lançado dia 14 de Junho de 2013 

e distribuído pela Sony Computer Entertainment. Este jogo possui uma qualidade 

gráfica tão elevada que é difícil diferenciar o que é uma cena do jogo e o que seria um 

ser humano real, conforme mostra a figura 3.  

 

Figura 3: À esquerda está a personagem Ellie do jogo The Last of Us e À 

direta é a atriz americana Ellen Page. 

Fonte: http://kotaku.com/famous-actor-sounds-upset-about-the-last-of-us-ellie-

551365129  acessado em dezembro de 2013 

 

É notável que a personagem Ellie não é idêntica à atriz Ellen, porém, além do 

nome ser parecido, é perceptível que existe uma semelhança entre as duas. Por outro 

lado, o que vale ressaltar aqui é que a qualidade gráfica do console Playstation 3 é tão 

avançada que uma cena do jogo parece muito com uma pessoa real. Logo, quando se 

joga um game com essas características técnicas, existe um prazer emocional, pois ao 

ver uma personagem tão real, o jogador começa a se identificar com o jogo e pode 

http://kotaku.com/famous-actor-sounds-upset-about-the-last-of-us-ellie-551365129
http://kotaku.com/famous-actor-sounds-upset-about-the-last-of-us-ellie-551365129
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trazer a realidade do jogo para sua realidade, gerando excitação física, prazer 

emocional tão relevante para a manutenção do consumo.  

Continuando, Featherstone avalia: “esses fenômenos têm resultado ainda num 

interesse cada vez maior por conceituar questões de desejo e prazer, as satisfações 

emocionais e estéticas derivadas das experiências de consumo” (FEATHERSTONE, 

2007, p.32). Por meio desta afirmação, é possível notar que os produtos desta era do 

consumo devem gerar algum tipo de laço com o usuário a fim de criar a experiência 

de consumo. Conforme dito nesta dissertação, o trabalho estético dos jogos de 

videogame é um dos elementos de consumo simbólico nos games, contudo vale 

analisar como as narrativas destes games se relacionam e tocam, igualmente, os 

jogadores. Para criar a experiência de consumo, as satisfações emocionais devem ser 

atendidas, mas a questão é como os videogames devem atender a essas emoções. 

Pode-se inferir que, neste sentido, existem os que criam narrativas e outros jogos que 

se preocupam mais com outros aspectos e menos com a narrativa. 

Um jogo bastante inquietante que trabalha com as emoções do usuário é o 

Heavy Rain, que é jogo de videogame de drama e ação-aventura interativo 

desenvolvido pela Quantic Dream e lançado pela Sony Computer Entertainment 

exclusivamente para o PlayStation 3 em 2010. O jogo em questão foi um sucesso 

comercial e de crítica, ganhando vários prêmios de Jogo do Ano e vendendo mais de 

três milhões de cópias
25

. O jogo possui uma história comovente em que o jogador 

decide quais escolhas ele irá fazer ao decorrer do seu trajeto pelo game. Assim sendo, 

a imersão no jogo é plena, pois o usuário irá escolher de qual maneira a história será 

traçada e ele se surpreenderá com o desenvolver dos mistérios oferecidos pelo jogo. 

Heavy Rain conta a história de um assassino em série, chamado Origami Killer, por 

diversos pontos de vista. De fato, este é um jogo que gera muita emoção em certos 

públicos
26

. As emoções do jogador são colocadas à prova. O final do jogo só 

dependerá dos sentimentos envolvidos do jogador no videogame.  

Outro exemplo peculiar é o crossover, é um termo em inglês usado no ramo 

dos filmes quando um personagem de um filme se encontra com outro e, assim, criam 

um novo filme, nos jogos de videogame. Existem games que fazem crossover e que 

                                                        
25

 http://www.quanticdream.com/en/news/ign-gives-heavy-rain-3-awards-including-best-ps3-game-of-

2010 acessado em Setembro de 2013 e http://www.playstationlifestyle.net/2013/08/19/heavy-rain-

passes-3-million-copies-sold/ acessado em Setembro de 2013 
26

 Conforme análise no fórum de discussão do jogo no site do Playstation 

http://community.us.playstation.com/t5/Heavy-Rain/bd-p/22254 acessado em dezembro de 2013 

http://www.quanticdream.com/en/news/ign-gives-heavy-rain-3-awards-including-best-ps3-game-of-2010
http://www.quanticdream.com/en/news/ign-gives-heavy-rain-3-awards-including-best-ps3-game-of-2010
http://www.playstationlifestyle.net/2013/08/19/heavy-rain-passes-3-million-copies-sold/
http://www.playstationlifestyle.net/2013/08/19/heavy-rain-passes-3-million-copies-sold/
http://community.us.playstation.com/t5/Heavy-Rain/bd-p/22254
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justificam esta opção. O game Kingdom Hearts
27

 é um jogo de RPG em que os 

personagens do enredo da série se cruzam com personagens da Disney e do jogo 

Final Fantasy
28

. O personagem principal Sora visa procurar seus amigos e, para tal, 

ele conta com  ajuda do Pateta e do Pato Donald. Portanto nesse exemplo, o crossover 

possui uma narrativa. Os personagens de mundos diferentes se juntam e criam uma 

nova narrativa. O mais interessante é que, neste jogo, o aparecimento dos personagens 

da Disney faz sentido com a história proposta no jogo. Pateta e Pato Donald vivem 

um mundo próximo ao mundo de Sora, portanto eles coexistem. Este crossover é 

peculiar, pois é notável a distinção entre os dois mundos. Na figura 4, é possível notar 

que Sora possui características de um anime japonês, ele possui olhos bem abertos, 

roupas coloridas, e possui um cabelo pontiagudo. Por outro lado, os personagens da 

Disney são iguais aos representados no desenho americano, assim sendo é possível 

identificar uma mistura de desenhos ocidentais e desenhos orientais, potencializando 

ainda mais a característica de um crossover. 

 

 

 

                                                        
27

 Kingdom Hearts é um RPG eletrônico de ação lançado em 2002, da série Kingdom Hearts. 

Desenvolvido pela Square Enix e pela Disney Interactive Studios. Fonte: 

http://www.kingdomhearts.com acessado em Setembro de 2013 
28

 Final Fantasy é uma franquia criada por Hironobu Sakaguchi, desenvolvida e detida pela Square 

Enix. Fonte: http://www.finalfantasy.com.br acessado em Setembro de 2013 

http://www.kingdomhearts.com/
http://www.finalfantasy.com.br/
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Figura 4: Pato Donald, Sora e Pateta representados no jogo Kingdom Hearts. 

Fonte: http://www.kingdom-hearts.com/uk/index.html acessado em Setembro 

de 2013. 

 

O curioso deste jogo é que a junção destes personagens trabalha com 

sentimentos e emoções. A escolha dos personagens da Disney não é aleatória. Pode-se 

supor que a escolha dos personagens Pateta e Pato Donaldo foi feita pelo fato destes 

dois serem desenhos que fizeram parte da infância de algum segmento de jogadores. 

Portanto, quando um jogador, cuja infância tenha sido marcada por personagens da 

Disney, joga este jogo, ele cria vínculos emocionais com o game proposto. Um jogo 

que trabalha tantos elementos como o Kingdom Hearts é carregado de signos que 

abrigam as emoções dos usuários. Videogames que trabalham com as emoções nos 

conduzem para uma irresistível vontade de desvendar esse mundo proposto que brinca 

com nossos anseios.  

Por outro lado, existem jogos que não se preocupam tanto com a narrativa, 

mas sim com a jogabilidade. Pode-se analisar que o consumo, aqui, é simbólico, 

também, porém não da narrativa criada, mas sim dos elementos constituintes do jogo. 

Este é o caso do jogo de luta Marvel Vs Capcom
29

, que é uma franquia em que os 

personagens da Marvel
30

, tais como Homem-Aranha e o Homem-de-ferro, lutam com 

os personagens da Capcom
31

, tais como Mega Man
32

 e Nemesis (da franquia Resident 

Evil
33

). Este jogo não possui uma narrativa elaborada. Ao entrar no game, o jogador 

escolhe com qual personagem irá lutar e depois escolhe o cenário em que ocorrerá a 

luta e o crossover ocorre somente durante as lutas. 

O consumo simbólico aparece, neste caso, mais na história que cada 

personagem carrega consigo. Quando um jogador escolhe o Homem-Aranha, por 

exemplo, o usuário consome toda a história deste personagem que já existe 

                                                        
29

 Marvel vs Capcom é um jogo de luta desenvolvido e distribuído pela Capcom. Fonte: 

http://www.marvelvscapcom3.com acessado em Setembro de 2013 
30

 Marvel Worldwide, Inc., comumente referido como Marvel Comics e Marvel é uma editora 

americana de histórias em quadrinhos e mídias relacionadas. Fonte: http://marvel.com  acessado em 

Setembro de 2013 
31

 Capcom é uma empresa desenvolvedora japonesa e editora de jogos de vídeogame, criada em 30 de 

Maio de 1979, conhecido por criar franquias multimilionárias, como Mega Man, Monster Hunter, 

Resident Evil, Devil May Cry e Street Fighter. Fonte: 

http://www.capcom.co.jp/ir/english/company/info.html acessado em Setembro de 2013 
32

 Mega Man é uma franquia de videogames da Capcom, estrelado pelo personagem robô. Fonte: 

http://megaman.capcom.com acessado em Setembro de 2013 
33

 Resident Evil é um jogo de terror japonês criado pela empresa Capcom. Fonte: 

http://www.residentevil.com/ acessado em Setembro de 2013 

http://www.kingdom-hearts.com/uk/index.html
http://www.marvelvscapcom3.com/
http://marvel.com/
http://www.capcom.co.jp/ir/english/company/info.html
http://megaman.capcom.com/
http://www.residentevil.com/
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anteriormente à criação deste crossover em sua memória. Portanto, um game de 

crossover que não possui narrativa elaborada, utiliza de uma narrativa já criada para 

poder fazer o seu jogo sem a necessidade de criar novas histórias. 

Ao comprar um jogo, o consumidor não apenas compra para si próprio. Este 

consumo faz parte de um coletivo. Fato é que muitos jogos possuem o modo 

multiplayer, ou seja, multijogadores. Assim, o usuário poderá jogar o videogame 

online por meio da internet com outros jogadores que possuírem o mesmo jogo. 

Portanto, consumir um determinado game é fazer parte de um conjunto social. É 

curioso notar que esse consumo coletivo acontece em diversas esferas. Em visita ao 

evento de anime chamado Anime Friends 2013
34

, foi possível notar que além do 

consumo de animes e cosplays, havia uma parte reservada no evento destinado aos 

videogames. Neste local, os usuários podiam jogar diversos games e houve, também, 

campeonatos. Na figura 4, é possível notar jovens jogando de futebol chamado Pro 

Evolution Soccer 2013
35

. O consumo de um jogo de futebol possui vários elementos 

de vários contextos sociais. Jogar um jogo deste é fazer parte e acompanhar mudanças 

culturais da sociedade, visto que os games de futebol mudam a cada ano. Mais a 

frente, neste capitulo, será discutida como o consumo acelera com a velocidade da 

produção.   

 

                                                        
34

 Anime Friends 2013, Aeroclube de Marte. São Paulo, SP. Dias 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 de 

Julho de 2013.  
35

 Pro Evolution Soccer 2013 é uma série de jogos de futebol de vídeo desenvolvido e publicado pela 

Konami. Fonte: https://www.konami-pes2013.com  

https://www.konami-pes2013.com/
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Figura 5: Jovens jogando Pro Evolution Soccer 2013.  

Fonte: Captura digital realizada pelo autor. 

Por fim, é interessante entender que as práticas de consumo e de produção da 

cultura juvenis relacionam-se aos diversos meios de reprodução midiática. É relevante 

analisar que os jovens não escolhem a toa o game, há uma vivência por trás 

auxiliando neste consumo. Isto ajuda a justificar e dar uma motivação para a escolha 

destes produtos. Cria-se uma relação com o tempo vivido, ou seja, um período da vida 

deste jovem que o marcou, assim dando mais valor para a escolha do game. Portanto, 

o processo de consumo do game é algo complexo, cheio de ligações sociais, culturais 

e de interesses pessoais e do coletivo em que o jogador participa. 

No caso do presente trabalho, é peculiar entender como funciona o consumo 

de games no âmbito da produção. Algumas franquias famosas, como, por exemplo, o 

jogo de tiro em primeira pessoa, ou seja, em que a câmera do jogo está posicionada na 

visão do personagem, Call of Duty
36

, lançam um jogo novo a cada ano. Vale lembrar 

que isto não é uma prática comum no setor de game. Outros títulos de sucesso não 

lançam novos jogos todos os anos. Este é o caso do jogo Bioshock
37

 que somente 

possui três títulos e eles foram lançados a cada três anos.  

É atraente notar  que este consumo ocorre devido a um modelo de produção 

acelerado. Segundo a professora Baccega: “ Os produtos precisam ser rapidamente 

consumidos para dar lugar a outros produtos que seguirão o mesmo trajeto” 

(BACCEGA, 2008, p.2), portanto a lógica do consumo no aspecto da produção do 

jogo Call Of Duty acontece nesta dinâmica. O jogo em questão é lançado sempre 

próximo do final do ano, isso ocorre devido ao aumento do consumo no final do ano. 

No período entre um lançamento e o outro, acontece o tempo do jogador poder 

consumir o produto ao máximo e já ao final de um ano, os usuários já esperam o novo 

game para poder consumir novamente o novo título. 

Vale notar que essa velocidade ocorre devido à força que a marca tem. 

Segundo Baccega: “Desenha-se a importância da marca, da grife, às vezes maior que 

                                                        
36

 Call of Duty é uma franquia de jogos publicados e de propriedade da Activision. Fonte: 

http://www.callofduty.com acessado em Setembro de 2013 
37

 Bioshock é uma franquia de jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Irrational Games e 

publicado pela 2K Games.. Fonte: http://www.2kgames.com/bioshock/ acessado em Setembro de 2013 

http://www.callofduty.com/
http://www.2kgames.com/bioshock/
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as características do bem produzido. Ela tornou-se indispensável para a venda rápida 

do produto.” (BACCEGA, 2008, p.3). O sucesso do jogo Call of Duty é um fator que 

impulsiona as suas vendas ano a ano. O produto destacado foi um sucesso desde a sua 

primeira versão lançada no final de 2003, a crítica de uma pontuação maior de 90%
38

. 

É inquietante notar que a cada ano as vendas do game somente aumentam. Activision 

informou números de vendas de Black Ops II nos EUA sendo mais de 7,5 milhões de 

cópias vendidas no dia do lançamento e arrecadou mais de US $ 500 milhões,  

somente nos EUA em suas primeiras 24 horas, tornando-se o maior lançamento de 

entretenimento de todos os tempos
39

, perdendo apenas para GTA 5, conforme citado 

acima. Assim sendo, é possível notar que a marca Call of Duty é uma grife importante 

no mundo dos videogames que ajuda e impulsiona as vendas.  

1.2 Games híbridos e/ou transcriados 

 

Vale entender que na indústria dos games não existe apenas o hibridismo dos 

signos nos jogos de crossover. Alguns jogos que querem usar códigos e signos de 

culturas arcaicas e adaptar para a cultura contemporânea não realizam apenas o 

processo de hibridização, mas também fazem a transcriação. Este conceito foi 

desenvolvido pelo poeta, ensaísta e tradutor Haroldo de Campos, como dito na 

introdução deste trabalho. O termo pode ser melhor entendido por meio de duas 

passagens do seu livro: “Como ato crítico a tradução poética não é uma atividade 

indiferente, neutra, mas – pelo menos segundo a concebo – supõe uma escolha, 

orientada por um projeto de leitura, a partir do presente da criação, do ‘passado de 

cultura’.” (CAMPOS, 1994, p. 64), portanto podemos dizer que quando um 

videogame é transcriado para a contemporaneidade, ele sofre alteração visando uma 

tradução poética do jogo arcaico para a atualidade. O consumo simbólico de uma 

narrativa arcaica ocorre aqui numa esfera única, pois o consumo não é direto, ele 

sofre alterações para se enquadrar aos parâmetros da contemporaneidade. Segundo 

Campos: 

Então, para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação, ou 

criação paralela, autônoma, porém recíproca. Quanto mais inçado de  

dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor  enquanto possibilidade 

                                                        
38

 Fonte: http://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty acessado em Setembro de 2013 
39

 Fonte: http://www.vg247.com/2012/12/07/black-ops-moved-7-5-million-copies-in-11-days-

according-to-november-npd-data/ e http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9683341/Call-of-

duty-Black-Ops-II-sales-hit-500-million-in-first-24-hours.html  acessado em Setembro de 2013 

http://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty
http://www.vg247.com/2012/12/07/black-ops-moved-7-5-million-copies-in-11-days-according-to-november-npd-data/
http://www.vg247.com/2012/12/07/black-ops-moved-7-5-million-copies-in-11-days-according-to-november-npd-data/
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9683341/Call-of-duty-Black-Ops-II-sales-hit-500-million-in-first-24-hours.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9683341/Call-of-duty-Black-Ops-II-sales-hit-500-million-in-first-24-hours.html
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aberta de recriação.  Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o 

significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua 

materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo 

aquilo que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético, 

entendido por signo icônico aquele “ que é de certa forma similar àquilo que 

ele denota”). O significado, o parâmetro semântico, será apenas tão-somente 

a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora. Está-se pois no avesso 

da chamada tradução literal (CAMPOS, 1962, p. 35) 

 

Esta observação nos ajuda a identificar como é o processo de transcriação de 

uma narrativa arcaica para um game. Analisando os elementos simbólicos da 

narrativa e a transcriação do game como um processo. Neste caso é curioso notar 

como a mitologia é um elemento de consumo usado amplamente nos games com o 

sentido bem diferente daquele das sociedades arcaicas, por isso insistimos no termo 

transcriação. Alguns jogos de videogame, tais como God of War, um jogo eletrônico 

de ação para os consoles PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP Collect feito pela divisão 

de Santa Mônica da Sony Computer Entertainment, lançado em Março de 2005, usam 

e transcriam elementos da mitologia para criar a narrativa do jogo. Logo, os próximos 

capítulos têm a proposta de entender os aspectos mais importantes da narrativa mítica, 

que será o caso de estudo deste trabalho, e como os textos da cultura contemporânea, 

sejam eles jogos de videogames ou a prática cosplay, analisada no último capítulo 

deste trabalho, baseiam-se em mitologias para criar suas histórias. Por tal razão, serão 

definidas as caraterísticas mais importantes do mito e como são trabalhadas nos 

seguintes games: Pokémon e Age of Mythology. 
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Capítulo 2 – As matrizes narrativas para a criação de games míticos. 

Parte 1 – Games míticos: o uso das estruturas míticas para a criação da 

mitologia do jogo Pokémon 
 

O presente capítulo tem a proposta de entender os aspectos mais importantes 

da narrativa mítica e como os textos da cultura contemporânea, sejam eles jogos de 

videogames e a prática cosplay estudada no terceiro capítulo, baseiam-se em 

mitologias para criar suas histórias. Por tal razão são definidas as caraterísticas mais 

importantes do mito e como estão trabalhadas no game Pokémon.  

Com este cenário em mente seria importante filtrarmos os games. 

Reconhecemos que existem distintas classificações de games, como o proposto por 

Lyn Alves em seu livro Game Over: jogos eletrônicos e violência, como por 

exemplo: RPG, MUDs, quebra-cabeça de aventuras, etc (FRAGOSO apud ALVES, 

2004). Contudo, está categorização analisa somente a jogabilidade e não o conteúdo. 

Assim sendo, categorizamos, em nosso trabalho, os games baseados no seu enredo, 

independentemente da classificação proposta por Alves, ou seja, o videogame pode 

ser de aventura ou de RPG, mas isso não importa, o que interessa a nós é a história 

que está sendo narrada. Os jogos que possuem sua história baseada em mitos, 

chamamos de “Games Míticos”. Dentro deste nível podemos ver que existem mais 

três subcategorias de games míticos:  

1. Games que usam a matriz mitológica (como mitologia cosmogônica e 

mitologia de fim de mundo) para criar sua própria mitologia, a 

exemplo de Pokémon. 

2. Games baseados em mitologias já existentes como Age of Mythology. 

3. Games que cruzam estes dois elementos para criar uma mitologia com 

elementos de mitos que já existem, como o Dante’s Inferno. Esta 

última matriz não será trabalhada neste trabalho. 

 

Vale entender que estas matrizes são apenas propostas de estudos e estão 

sujeitas a sobreposições. Não existe nenhuma fixidez, em alguns casos, as matrizes 

podem parecer se encontrar. E este trabalho é apenas um resultado inicial de pesquisa 

de videogames míticos.  
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2.1.1 – Aspectos sobre o mito 

 

O mito é um texto cultural interpretado em forma narrativa. A mitologia é uma 

história passada de geração em geração para que toda uma população consiga 

entender as origens e o porquê das questões mais intrínsecas dos homens, como, por 

exemplo, a criação do mundo. O mito não é apenas uma narrativa de povos arcaicos, 

ainda está presente na contemporaneidade de diversas maneiras e é usada nas mais 

diversas práticas e narrativas de consumo da nossa sociedade atual. 

Segundo Mircea Eliade, no seu livro Mito e Realidade (1972), a mitologia 

ajuda o homem a responder algumas de suas questões mais profundas, como, por 

exemplo, a origem de tudo:  

O mito lhe ensina as histórias primordiais que o constituíram 

existencialmente, e tudo o que se relaciona com a sua existência e com o seu 

próprio modo de existir no Cosmo o afeta diretamente. (ELIADE, 1972, p. 

13) 

 

Em várias mitologias existem relatos que narram o tempo áureo em que tudo 

começou, estes são denominados mitos de origem e mitos cosmogônicos (ELIADE, 

1972). Normalmente este início está em um passado distante e a origem de tudo foi 

realizada por um deus específico. Segundo Eliade, vale entender que o mundo físico 

já existia, porém com o mito, tudo se reinventou: “Os mitos de origem prolongam e 

completam o mito cosmogônico: eles contam como o Mundo foi modificado, 

enriquecido ou empobrecido.” (ELIADE, 1972, p. 20). Em outras palavras, o mundo 

sempre esteve lá, mas a mitologia relata algum marco que serve como ponto de início 

da narrativa mitológica. Pode-se deduzir que este marco histórico tem a função de 

anular um passado e introduzir um futuro que seja interessante para ser 

compartilhado, assim o mito ganha mais importância.  

Uma peculiaridade de mito de origem pode ser observada no evento Ragnarok 

da mitologia nórdica. O momento mais importante desta mitologia é a batalha final, 

intitulado Ragnarok, que ocorrerá num evento futuro, portanto não há uma história 

passada a ser celebrada, mas sim uma especulação de como deverá ser este 

acontecimento futuro. Logo após esta batalha, tudo será destruído, inclusive os deuses 

mais importantes  e um novo mundo ressurgirá e ele será melhor que o mundo atual. 
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É atraente que neste caso o mito de origem deverá acontecer num futuro distante. 

(DAVIDSON, 1990). 

Segundo Eliade, em seu livro O sagrado e o profano: a essência das religiões 

(2010), o mito conta uma história sagrada em que os personagens desta história são 

deuses que viveram o momento mítico. Portanto, “Dizer um mito é proclamar o que 

se passou ab origine. Uma vez dito, quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade 

apodítica: funda a verdade absoluta.” (ELIADE, 2010, p. 84). Assim, nota-se que o 

mito cumpre a função de compreender o que houve na origem de tudo, como e por 

quem o mundo se formou; o mito ajuda a revelar os segredos do passado. É 

conveniente analisar que a história sagrada do mito narra uma verdade, contudo não 

existem fundamentos concretos da existência desta “verdade”, entretanto esta 

realidade sagrada é realidade pelo fato do sagrado ser o real, por excelência 

(ELIADE, 2010). Para Eliade, “o mito revela a sacralidade absoluta porque relata a 

atividade criadora dos deuses, desvenda a sacralidade da obra deles.” (ELIADE, 2010, 

p. 86). Os deuses relatados nos mitos servem , portanto, como exemplos ou modelos a 

serem seguidos. Eles são personagens sagrados e os seus atos proferidos são sagrados, 

assim, ajudam a modelar os padrões de costumes de um grupo. Pelo fato destes 

personagens serem sagrados e de terem realizado obras sagradas, o mito não pode ser 

recitado de qualquer maneira, o mito deve ser recontado num lapso de tempo sagrado 

(ELIADE, 2010). Por fim, “o mito que conta os atos distintos dos deuses serve como 

modelo para todas as atividades humanas: só ele revela o real” (ELIADE, 2010, p. 

86). Logo, o mito cumpre a função de implantar o exemplo de toda a atividade de um 

grupo. 

Um olhar curioso sobre a mitologia é o de Joseph Campbell descrito no livro 

O mito e o mundo moderno (CAMPBELL, 2009). Segundo o ponto de vista do autor, 

o mito é uma experiência de vida. É uma experiência de estar vivo, “de modo que 

nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no 

interior do nosso ser” (CAMPBELL, 2009, p. 5). Pode-se inferir que os elementos 

constituintes de um mito, tais como rituais e deuses, são reflexos do nosso ser 

reproduzido no mundo físico. Vale lembrar que os rituais são celebrações que 

atualizam os mitos. Portanto, é importante analisar e entender como os elementos que 

fazem parte do mito são criados.  

Outro aspecto que vale ser notado é que Campbell alega que os mitos “são 

pistas para as potencialidades espirituais da vida humana” (CAMBELL, 2009, p. 6). 
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Os mitos podem ser considerados como uma tentativa de acerto para que o ser 

humano chegue ao sagrado armazenado dentro de si. O mito nos ajuda a resolver 

algumas inquietações de como chegar ao sagrado partindo de nós mesmos.  

Visto que o mito é a experiência da vida, surge a questão de como se chegar a 

essa experiência. O autor responde: “Lendo mitos. Eles ensinam que você pode se 

voltar para dentro, e você começa a captar a mensagem dos símbolos.” (CAMPBELL, 

2009, p. 6).  

Em seu livro, Campbell usa o exemplo do casamento para explicar como o 

mito ajuda na experiência de estar vivo:  

 

“O mito o ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de 

estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é. Casamento, por exemplo. O 

que é o casamento? O mito lhe dirá o que é o casamento. É a reunião da 

díade separada, Originariamente, vocês eram um. Vocês agora são dois, no 

mundo, mas o casamento não é senão o reconhecimento da identidade 

espiritual.” (CAMPBELL, 2009, p.6) 

 

A mitologia ensina “o que está por trás da literatura e das artes, ensina sobre a 

própria vida” (CAMPBELL, 2009, p. 12). Os estágios da vida, como o casamento, 

têm muito a ver com a mitologia; estes rituais de passagens possuem um impacto de 

mudança na vida do indivíduo: “Todos estes rituais são ritos mitológicos” 

(CAMPBELL, 2009, p. 12).  

Na mitologia, o ritual é um acontecimento de extrema importância e possui 

várias funções. O rito pode perpetuar episódios míticos ocorridos no passado e, até, 

pode ajudar a tratar de algumas doenças. Segundo Huizinga, em seu livro Homo 

Ludens, o ritual “é um dronomenon, isto é, uma coisa que é feita, uma ação. A matéria 

desta ação é um drama, isto é, uma vez mais, um ato, uma ação representada num 

palco.” (HUIZINGA, 2010, p. 18). Analisando esta descrição é relevante entender que 

a ação do ritual é quando o personagem principal, seja ele um Xamã, por exemplo, 

inicia o processo de rito. Um bom exemplo é quando o Guru, do grupo dos Santali, 

começa a recitar as palavras da origem do mito que dão início ao processo ritualístico. 

Neste exato momento é que a ação inicial do rito surge (ELIADE, 2010). Outro fato 

curioso é o ritual de cura dos Bhils, um grupo de primitivos indianos. Neste caso, o 

mago, para dar início ao processo de ação do ritual, “purifica o espaço ao lado do leito 

do doente e desenha uma mandala com farinha de milho” (ELIADE, 2010, p. 22). 

Vale analisar que existem preparativos básicos para o início da ação. 
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Vale notar que o drama proposto pelo autor é quando o processo do ritual já 

desencadeou, ou seja, quando as palavras iniciais do rito já foram proferidas e, neste 

novo momento, o ritual já está acontecendo.  

Tendo em vista que o ritual possui um efeito cósmico e de aproximação com o 

divino, entende-se que o ritual “produz um efeito que, mais do que figurativamente 

mostrado, é realmente reproduzido na ação. (...) A função do rito está longe de ser 

simplesmente figurativa, leva a uma verdadeira participação no próprio ato sagrado.” 

(HUIZINGA, 2010, p. 18).  

É comum em toda mitologia haver personagens distintos que participam do 

momento de criação do mundo e cada um deles possui um aspecto único dentro da 

sua mitologia. Os deuses são personagens divinos que servem como modelo para a 

população. Como afirma Eliade: “Assim fizeram os deuses; assim fazem os homens" 

(TAITTIRYA BRAHMANA apud ELIADE, 2010, p. 10). É fato que os humanos não 

têm o mesmo poder dos deuses, portanto os homens nunca conseguiriam fazer as 

mesmas coisas que os deuses fazem. Mas, esta frase mostra que o que importa é o 

modelo criado pelos deuses que serve como um caminho a ser seguido pelos homens. 

Eliade descreve: “mesmo a conduta e as atividades profanas do homem têm por 

modelo as façanhas dos Entes Sobrenaturais” (ELIADE, 2010, p. 10). Mesmo 

errando, o homem usa como base os deuses e é exatamente este fato de errar e ser 

profano que o difere de um deus. Vale notar que os deuses já passaram pela terra para 

ajudar na origem do mundo, mas não fazem parte do plano mundano.  

Para que o mito possa ser contado e recontado de gerações em gerações, ele 

deve possuir um aspecto divino. Para entender o processo de construção da atmosfera 

é interessante analisar o conceito de mito sagrado proposto por Eliade, no seu livro 

Mito e realidade. Sagrado é definido como: “o mito é considerado uma história 

sagrada e, portanto, uma  história verdadeira , porque sempre se refere a realidades” 

(ELIADE, 2010, p. 9). 

O sagrado é um elemento importante para a conservação da mitologia. Nota-se 

que a mitologia é uma história composta por elementos espaciais e temporais pelo 

fato dela ser sempre relatada num período temporal, distante, normalmente um 

passado distante, e, também, é narrada em um lugar longínquo que, usualmente, é 

divino. Novamente podemos nos remeter à batalha final da mitológica nórdica 

Ragnarok. Este é um exemplo peculiar, pois os elementos espaciais e temporais são 
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distintos dos da mitologia padrão. O momento mais importante desta mitologia é a 

batalha final, logo após este acontecimento, o mundo se criará de novo e de uma 

maneira melhor. O tempo relatado aqui é interessante, pois não se sabe ao certo 

quando será esta batalha, mas se sabe que ela ocorrerá num tempo futuro, conforme 

citado acima, e o local será um lugar sagrado, pois nesta batalha os ícones mais 

importantes, os heróis desta mitologia lutarão e morrerão pela recriação do mundo. 

Portanto, nota-se que todos estes elementos, que fazem parte do mito de origem, 

ajudam a criar um aspecto sagrado para a mitologia. Os elementos como o sacrifício 

dos heróis, a morte deles, a batalha em si e a espera do Ragnarok ajudam a criar uma 

importância para este momento e auxiliam na criação do sagrado de toda a mitologia. 

Outro aspecto que influencia na criação do aspecto sagrado é o fato da 

aproximação de uma “coisa distante”. A “coisa distante” no caso da mitologia nórdica 

seria o próprio acontecimento do Ragnarok. A aproximação desta batalha final se dá 

pela repercussão da história em si. Toda vez que este mito é narrado, ele se aproxima 

cada vez mais do espectador do ritual, assim trazendo para mais perto este 

acontecimento longínquo.  

 

2.1.2 Mito e permanência em jogos de videogame 

 

O mito pode aparecer na contemporaneidade de diversas maneiras, uma delas 

são as formas de consumo midiático, material e simbólico que identificamos na 

produção das narrativas dos games. Neste capítulo será analisado o mito no game 

Pokémon nas versões Red/Blue, Diamond/Pearl, White/Black e White/Black 2. Estes 

são jogos do gênero RPG (Role Playing Game), produzido pelo estúdio Game Freak, 

distribuído e publicado pela Nintendo para a plataforma Nintendo DS.   Neste game, a 

estrutura mítica aparece como uma matriz para a criação da própria mitologia do jogo.  

À medida que o processo de adaptação de um mito para a contemporaneidade 

é determinante para consolidação e sobrevivência da mitologia, na cultura, é 

necessário compreender estes mecanismos de tradução e a capacidade de sustentação 

do mito, isto é, sua permanência. Para que a permanência se concretize é importante 

que os elementos míticos sejam coerentes com qual será sua aplicabilidade. Por 

exemplo, os trajes dos personagens principais do jogo Pokémon que geram relações 

com o cotidiano do gamer. Neste caso o lúdico aparece como uma referência a uma 
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dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade da ação 

(CAILLOIS, 1986), ou seja, quando o jogador vê uma unidade, no jogo, ele cria 

associações do cotidiano com o seu imaginário. Um videogame em que a história seja 

totalmente distante da sua realidade não gera sinergia entre o real e o mitológico, 

assim o usuário pode acabar se distanciando do jogo e não criar laços.  

Segundo Huizinga, “mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele 

permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela 

memória” (HUIZINGA, 2010, p. 12). Portanto, entende-se que, no caso do game 

Pokémon, a criação da mitologia é uma estratégia para a permanência do jogo na 

cultura gamer. Quando um jogador joga o Pokémon ao máximo e chega ao seu fim, 

terminando o jogo, ele ainda fica com uma memória pelo fato do jogo possuir uma 

mitologia abrangente que permanece na mente dos jogadores.  

Prova disto é a repercussão do Pokémon Pikachu em eventos de animes
40

 na 

cidade de São Paulo. É possível notar que este Pokémon está presente na prática 

cosplay de diversos jovens na contemporaneidade, sendo que o personagem Pikachu 

teve sua primeira aparição em 1996, no jogo Pokémon Red/Blue.  

2.1.3  Uma breve introdução ao mundo Pokémon 

 
Este trabalho propõe, então, demonstrar no sentido do mito descrito nas 

páginas atrás a presença das matrizes mitológicas como lógicas de produção de outros 

textos culturais como os games e os cosplays. Será realizado um estudo, 

primeiramente, do Pokémon White/Black 2. Pokémon é a abreviação, do inglês, de 

Pocket Monsters. O jogo se passa num mundo fictício, porém muito parecido com o 

mundo real, pelo fato do jogo se basear em cidades já existentes, em que vive uma 

nova raça de “animais” chamada Pokémon. Diferentemente do anime41, o personagem 

principal não é um ser com um nome pré-estabelecido, no game o jogador pode 

colocar seu próprio nome ou inventar outro. Portanto, o próprio jogador cria o 

personagem central do jogo. A história do jogo é linear, assim sendo, mesmo o 

jogador tendo a possibilidade de escolher o nome do protagonista, ele não muda no 

decorrer da história. 

                                                        
40

 Anime Dreams, Colégio Marista Gloria, São Paulo, SP. Dias 25,26 e 27 de janeiro de 2013.  
41

 “Desenho animado japonês, ou anime” (SATO, 2005, p. 29) 
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No jogo em questão, existem 300 Pokémons, contando do #000 até o #300 que 

são catalogados num tipo de agenda chamada Pokédex. Tal item é um aparelho que o 

jogador usa no jogo para entender os detalhes e origem de cada Pokémon. Contudo, 

vale lembrar que em toda a franquia Pokémon existem 649 monstrinhos, porém no 

game analisado, só é possível jogar com estes 300. Dentro destes 300, existem 17 

tipos de elementos que cada Pokémon pode possuir, sendo que cada Pokémon 

pertence a uma classe ou duas classes que são chamadas de Tipo. Por exemplo, o 

personagem Tepig é do elemento fogo, mas quando ele evolui para Pignite, ele se 

transforma no tipo fogo e lutador. Vale lembrar que a maioria dos Pokémons possui  

apenas um tipo que, por sua vez, determina seu modo de batalhar, de atacar, defender 

e inclusive os poderes que os pequenos monstros podem ter. Os tipos de elementos 

são os seguintes:  

 

Na batalha, o jogador deverá escolher um Pokémon e movimentos de ataque 

que possuam vantagem sobre o Tipo do Pokémon de seu adversário, pois isso irá 

•Possui habilidades em ataques físicos Normal 

•Especializado no elemento do fogo Fogo 

•Especializado no elemento da água Água 

•Com foco na eletrecidade Elétrico 

•Pokémon que domina as plantas Grama 

•Com foco em movimentos de baixa temperatura Gelo 

•Foco nas artes marciais Lutador 

•Pokémon que usa o veneno nos seus movimentos Venenoso 

•Pokémons que domina aspectos terrestres Terrestre 

•Habilidade em movimentos aéreos Voador 

•Pokémon muito inteligente que tem total controle da própria mente 
e a do adversário Psíquico 

•Possui características de inseto e usa isto para sua vantagem Inseto 

•Especializado em agregado sólidos provenientes da terra Pedra 

•Estas criaturas lidam com o supernatural, especialmente 
com o reino dos mortos Fantasma 

•Pokémons raros que possuem características de dragão  Dagrão 

•São conhecidos por terem movimentos sinistros, tais como 
roubar e eles são vistos, principalmente, à noite Escuridão 

•Representam o metal. São pokémons cobertos por aço que 
possuem grande força Aço 
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causar muito mais danos do que o normal. Por exemplo, o Pokémon Tympole, que é 

do elemento água terá vantagem em ataque e defesa contra o Vulpix que é do 

elemento fogo. Isto ocorre pelo fato natural da água ser um elemento que possui 

maior controle sobre o fogo, portanto os produtores do game se basearam em algo do 

cotidiano para criar suas estratégias e também nos elementos míticos presentes em 

textos tradicionalmente mitológicos, como, por exemplo, as narrativas da mitologia 

asteca em que o fogo representa a destruição e a água representa a vida 

(GRUZINSKI, 2011). 

O game em questão também mobiliza suas estratégias valendo-se de 

elementos mitológicos. Um modelo importante são os Pokémons do tipo Dragão. Tal 

figura aparece em diversas mitologias, um exemplo interessante é na mitologia asteca. 

Para os astecas, Quetzalcoatl era uma divindade que auxiliou na construção da 

humanidade. Quetzalcoatl foi um dos ajudantes na criação dos cincos sóis que deu 

origem à humanidade (GRUZINSKI, 2011). “Este dom é chamado de quatro tempos, 

é o nosso sol, que vivemos no presente. Aqui é um sinal, como o sol mergulhou no 

fogo sagrado no braseiro, Teotihuacán. Além disso, este sol foi nosso príncipe, em 

Tula, ou seja Quetzalcoatl.” (GRUZINSKI, 2011, p. 131). Sua forma era de uma 

serpente emplumada e um réptil voador, portanto, neste aspecto, era muito semelhante 

a um dragão, conforme mostra na figura 1 de uma foto de uma representação arcaica 

da serpente plumada Quetzalcoatl, na gruta de Juxtlahuaca, Guerrero, sul do México.  
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Figura 6:  Serpente emplumada vermelho da caverna Juxtlahuaca no México 

Fonte: Foto por Matt Lachniet, da Universidade de Nevada em Las Vegas 

 

No jogo, os Pokémons do Tipo Dragão são os mais raros e poderosos. Nove 

Pokémons lendários são do tipo Dragão, dentro destes nove, quatro são extremamente 

mais fortes do que o resto dos Pokémons. É interessante notar que existem 32 

Pokémons do tipo dragão e somente um possui características físicas das 

representações icônicas de um dragão chinês, os outros 31 são muito semelhantes com 

os padrões de dragão ocidental. Por exemplo, a criatura Rayquaza, do tipo dragão, é 

um Pokémon verde que possui um formato de uma cobra grande e é voador. É 

instigante observar a semelhança entre a representação icônica, no jogo, desta criatura 

produzida pela narrativa do game e aquelas do dragão chinês. Esta similaridade de 

formas pode ser adensada ao percebemos também a similaridade simbólica descrita 

por Jean Chavalier e Alain Gheerbrant (1982) quando eles revelam que o dragão 

aparece como um guardião ou um símbolo demoníaco. O dragão se identifica, na 

realidade, com a serpente (CHAVALIER e GHEERBRANT, 1982). É relevante 
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entender que Chavalier analisa do Quetzalcoatl como um dragão Celeste, ou seja, 

voador, portanto ele possui as características semelhantes ao dragão chinês 

(CHAVALIER e GHEERBRANT, 1982). Os autores complementam:  

“Nas mitologias ameríndias (...), do México e do Peru, o mito do pássaro-

serpente coincide com as mais antigas religiões do cultivo do milho (...) A 

serpente de plumas é, primeiramente, a nuvem de chuva e, de modo 

privilegiado, o cúmulo de reflexos prateados do meio do verão – dai o seu 

outro nome: Deus-Branco (...) No Novo México, é representado como um 

corpo de serpente que carrega nas costas o cúmulo e cuja língua é o 

relâmpago recortado. Não se deve esquecer que o dragão chinês nada no 

meio de ondas de cúmulos exatamente iguais.”  (CHAVALIER e 

GHEERBRANT, 1982, p. 817). 

Portanto, a imagem de Quetzalcoatl lembra muito um dragão da mitologia 

chinesa (Figura 7) por serem longos, uma criatura semelhante a uma serpente de 

quatro garras, ao contrário do dragão ocidental que é quadrúpede. Este fato nos faz 

enfatizar a permanência do mito como símbolo no tecido cultural de cada sociedade. 

Não podemos inferir que os produtores do jogo fizeram esta associação, contudo é 

visível que estes fatos estão interligados, ao menos na memória da cultura.  

Por sua vez, o Pokémon Hydreigonm do tipo dragão (Figura 8) é uma criatura 

que possui três cabeças e, como o nome já sugere (durante o decorrer do trabalho, 

analisaremos os nomes dos Pokémon), este ente segue a transcriação da Hidra da 

mitologia grega. Este caso é peculiar pelo fato do jogo ter se apropriado de um 

elemento mitológico mais amplo, como o dragão, e ter unificado com outro elemento 

específico de outra mitologia, grega neste caso. Assim, a produtora criou um 

Pokémon único com diversas características de mitologias distintas. Portanto, é 

relevante analisar que neste videogame não existe um padrão único para representar 

um dragão, a narrativa associa diversas mitologias e cria o seu próprio grupo de 

dragões. E o interessante é que o dragão não segue um padrão de uma mitologia 

única, o game hibridiza elementos de outras criaturas de distintas mitologias para criar 

o seu dragão. Logo, analisa-se que há um livre trânsito entre diversas mitologias. 

Todas estas lógicas servem como fator da produção da mitologia Pokémon.   
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Figura 7: Pokémon Rayquasar e a bandeira da dinastia Qing chinesa de 1889. 

Fonte: http://pokemondb.net/pokedex/rayquaza e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:China_Qing_Dynasty_Flag_1889.svg Acessados 

em maio de 2013. 

 

http://pokemondb.net/pokedex/rayquaza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:China_Qing_Dynasty_Flag_1889.svg
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Figura 8: Pokémon Hydreigon e “Hércules e Hydra” por Antonio Pollaiuolo de 1475. 

Fonte: http://pokemondb.net/pokedex/hydreigon e Galleria degli Uffizi, Florença, 

Itália, disponível em https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxb8yQQlmx328uKKItmZ5NXCNk-

f_dlBUSckoqmEGp-ZUlclBS acessado em maio de 2013. 

 

Outro exemplo de mitologia aplicada aos tipos de Pokémon são as criaturas de 

elementos naturais, tais como o fogo, grama e a água. Estes elementos constituem os 

três Pokémons iniciais do jogo. Este fato cria um triângulo simples para explicar o 

conceito de Tipo facilmente para novos jogadores. É curioso analisar que a escolha 

destes três elementos não é feita simplesmente para o jogador entender o conceito de 

Tipos, mas esta escolha é realizada pelo fato destes elementos serem os que 

constituem a vida. Estes três elementos aparecem em diversas mitologias e eles são a 

base da construção do mundo. Na mitologia asteca, o fogo está associado ao sol que é 

um dos elementos criadores do mundo. “No mito Nahua dos cincos sóis explica a 

evolução do homem e seu fim inevitável” (GRUZINSKI, 2011, p. 130), neste caso, é 

notável que na mitologia asteca o sol fosse um elemento divino que merecia atenção 

especial principalmente pelo o fato dele gerar a vida na terra. Na mitologia Nahua, 

“os que viveram durante este terceira idade, na época do sol 4 chuva, também 

http://pokemondb.net/pokedex/hydreigon
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxb8yQQlmx328uKKItmZ5NXCNk-f_dlBUSckoqmEGp-ZUlclBS
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxb8yQQlmx328uKKItmZ5NXCNk-f_dlBUSckoqmEGp-ZUlclBS
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxb8yQQlmx328uKKItmZ5NXCNk-f_dlBUSckoqmEGp-ZUlclBS
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morreram, chuva de fogo caiu sobre eles e foram, então, reduzidos a perus” 

(GRUZINSKI, 2011, pág 130), portanto nota-se que o fogo é um elemento que é 

associado a dois fatos: à destruição e à construção da vida.  

Uma aplicabilidade do fogo no jogo, Pokémon White/Black 2, é o Pokémon 

legendário chamado Reshiram (Figura 9), ele é do Tipo fogo e dragão. Na imagem do 

Pokémon, é possível analisar que o fato dele ser todo branco lhe concede um ar de 

superioridade e pureza como o de um deus mítico. Segundo Chavalier e Cheerbrant, o 

branco:  

“cor iniciadora, passa a ser, em sua acepção diurna, a cor da revelação, da 

graça, da transfiguração, que deslumbra e desperta o entendimento, ao 

mesmo tempo em que o ultrapassa (...) O branco é cor essencial da 

sabedoria vinda das origens e vocação do devenir do homem” 

(CHAVALIER e GHEERBRANT, 1982, p.144).  

Neste aspecto, podemos notar que o branco é uma cor ideal para um Pokémon 

Lendário, devido às atribuições positivas que esta cor carrega em um Pokémon de 

tamanha importância para sua narrativa. 

Tal pokémon também possui uma face com um ar de superioridade e aparenta 

estar sempre sério o que é outra característica associada comumente à de um líder. 

Este pokémon é maior do que as outras criaturas padrões, ela chega a ter três metros e 

vinte, muito maior que a média, por exemplo o pokémon Emboar, que é um pokémon 

de fogo, que se pode escolher no início do game, possui um metro e sessenta. O mais 

inquietante do Reshiram é que ele não possui sexo, no Pokédex do game está escrito: 

“Gender: Genderless” 42. Este pokémon não evolui, portanto este só possui esta única 

forma; tal caso é muito conveniente de se analisar, pois ele não evolui pelo fato dele 

já ser uma criatura divina e já foi criado num nível de perfeição que não há 

necessidade de evolução. Tal acontecimento evidencia mais ainda a característica de 

um deus Pokémon pelo fato dele ser um paradigma tanto para homens e para 

mulheres. Tal criatura é descrita na Pokédex do game como: “Este Pokémon lendário 

pode queimar o mundo com fogo. Ele ajuda aqueles que querem construir um mundo 

de verdade.” (Pokédex de Pokémon Black 2, acessado em março de 2013).  

Nesta descrição, é possível notar que esta criatura lendária usa o fogo para 

destruir e para criar, assim denota-se um caráter mítico de um deus, pelo fato dele 

                                                        
42

 Pokédex de Pokémon Black 2, acessado em março de 2013 
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poder controlar a vida dos indivíduos humanos e, também, poder destruí-los. Este 

Pokémon possui algumas características de um deus de qualquer outra mitologia. 

Quando a Pokédex o descreve como criador e destruidor, nota-se que tal Pokémon é 

severo, porém justo, visando sempre à evolução do mundo. O mundo do Pokémon 

cria uma atmosfera em que ao mesmo tempo esta criatura é temida e admirada. 

 

Figura 9: Reshiram 

Fonte: http://pokemondb.net/pokedex/reshiram acessado em março de 2013 

 

2.1.4 História inicial do Pokémon Black/White 2 

 

O jogo conta a história de um jovem que sai da casa dos pais para ser um 

treinador de Pokémon. O jovem personagem não possuiu nenhum equipamento 

necessário para a sua partida, nem mesmo o próprio Pokémon. Uma das primeiras 

falas no jogo é com a mãe do rapaz. Ela conta ao jovem que existe uma professora 

que estuda Pokémons chamada Profa. Juniper e esta quer conversar com o rapaz. O 

jovem acaba encontrando uma assistente de Juniper, que lhe oferece uma escolha 

entre três Pokémons, sendo que cada monstro possui uma caraterística única. Uma vez 

com a auxiliar da professora, chamada Bianca, o protagonista da história pode 

escolher entre um Pokémon de fogo, água e grama. Ainda nesta parte inicial, 

http://pokemondb.net/pokedex/reshiram
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aparecem os personagens Hugh, este nome pode ser alterado pelo jogador, e sua irmã. 

Estes dois serão importantes no decorrer da história pelo fato de Hugh se tornar, mais 

para frente, o adversário principal do protagonista. Logo após receber seu Pokémon, o 

jogador deverá travar uma batalha contra Hugh. Vale notar que o monstrinho de Hugh 

sempre será de um tipo que possui vantagem contra o Pokémon do jogador. 

Ao término deste duelo com o Hugh, o jogador poderá continuar sua jornada. 

Já é conveniente notar que este é o primeiro rito de passagem crucial de combate do 

jogador, pois esta é a primeira batalha da qual o jogador participa. Vale lembrar que 

todo ritual é uma ação, um drama – como foi dito páginas atrás. Com este combate, o 

protagonista descobre como funciona o mecanismo de luta, descobre como será o 

ambiente de confronto e que no final, se o jogador for vencedor, o Pokémon ganhará 

experiência, que faz com que seu Pokémon evolua de um nível inferior para um nível 

superior, e o protagonista ganhará dinheiro. Aqui é valioso observar que pelo fato de 

ganhar experiência e dinheiro pela primeira vez, pode-se inferir que esta batalha 

representa sua introdução ao mundo moderno adulto. Com esta luta inicial já é 

possível analisar três elementos de passagem: a batalha, a experiência adquirida e o 

dinheiro. 

A batalha pode ser entendida como uma transição do modo do jovem ver a 

vida. Agora, ele ganha um Pokémon para lutar e desafiar outros treinadores, quer 

dizer que ele já está maduro o suficiente para enfrentar o mundo, ou seja, o mundo 

não é mais acolhedor, agora existem obstáculos e conflitos. Um elemento importante 

desta transição é o fato de sua mãe lhe conceder a saída de sua casa e deixar com que 

o menino veja e enfrente o mundo sem a proteção materna. É fundamental entender 

que a batalha no jogo não é vista como uma coisa negativa, a luta é algo importante e 

necessária para os treinadores. Todos os treinadores precisam lutar para evoluir e 

obter novos ataques para seus Pokémons. Quando o jogador anda pelas áreas do game 

e encontra outro treinador, este vai ao encontro do protagonista e o obriga a lutar, 

porém ele não usa nenhum argumento violento, um exemplo é o do treinador Janitor 

Orville: “Oh! Eu não o vi antes! Você se importaria de fazer um Sparring
43

 comigo?” 

                                                        
43

. Sparring é uma palavra derivada do verbo inglês "to spar" que significa "praticar boxe", "disputar" 

ou "lutar a soco". O termo é usado nas lutas marciais porque designa uma forma de treinamento 

comum na preparação para as lutas oficiais. O sparring pode variar de acordo com cada modalidade 

esportiva, mas essencialmente, é um tipo de luta livre em que os próprios lutadores podem acordar as 

regras do "combate". Nestes casos, há sempre o cuidado de não provocar lesões no adversário. 
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[tradução livre realizada pelo autor], logo após a luta, quando o protagonista vence, 

Orville diz: “Oh! Incrível! Para alguém tão jovem, você é impressionante!” [tradução 

livre realizada pelo autor].  

Nesta parte é possível notar que a luta não é algo violento, competitivo e 

destruidor. Mas, sim algo proposto para a melhoria do personagem e dos seus 

Pokémons, o desafiante, mesmo perdendo, enxerga o lado positivo de ter perdido e 

ainda elogia o protagonista. Neste sentido, é importante analisar o quando se dá início 

a uma guerra, segundo a ótica de Huizinga: “Dá-se início à guerra a fim de obter uma 

decisão de valor sagrado” (HUIZINGA, p. 103, 2010). Este acontecimento é muito 

evidente nas lutas no game Pokémon. A luta, ou guerra, serve para elevar e chegar a 

algo melhor, ou seja, ser o melhor treinador de Pokémon de todos, e não para apenas 

destruir sem uma razão, ou seja, a “guerra total” proposta por Huizinga: “Foi a teoria 

da guerra total que veio eliminar a função cultural da guerra fazendo desaparecer dela 

os últimos vestígios do elemento lúdico” (HUIZINGA, 2010, p. 102).  

A experiência pode ser analisada como o amadurecimento, mas não de idade, 

pois o protagonista, em todas as franquias do Pokémon (desde a primeira de 1995 até 

a mais recente de 2012) sempre é um adolescente. Portanto, o envelhecimento 

proposto aqui pode ser divido em dois níveis: o primeiro é uma evolução na 

maturidade da maneira de jogar, ou seja, o jogador se torna mais experiente e entende 

melhor os comandos dos seus Pokémons. Para que o protagonista consiga passar por 

todo este trajeto, ele necessita passar por diversas lutas e ganhar experiência na 

dominação dos Tipos, para entender qual Pokémon possui vantagem sobre o outro, e 

ganhar uma quantidade suficiente de experiência para chegar ao nível necessário de 

confronto com os seus adversários; seria muito difícil o protagonista ter um Pokémon 

no nível 10 e enfrentar um adversário no nível 20, pois existe uma diferença muito 

grande nos atributos de ataque e defesa entre os dois lutadores, por exemplo.  

Todo este processo requer um amadurecimento do jogador no domínio das 

técnicas do jogo, portanto o primeiro nível de experiência requerida no jogo é do 

protagonista na maneira de conduzir o jogo. Contudo, esta experiência é um tipo 

interno de amadurecimento e não é visível no corpo do personagem principal do jogo. 

Portanto, a luta no Pokémon carrega em si um elemento de perseverança e contínuo 

aprendizado que nos permite fazer uma ponte com os estudos dos jogos proposto por 
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Roger Caillois em seu livro Os jogos e os homens. Pode-se entender, aqui no game, 

que a evolução é uma categoria fundamental intitulada Agôn da teoria dos jogos de 

Caillois. Segundo o autor:  

“O interessante do jogo é, para cada um dos concorrentes, o desejo de ver 

reconhecido duas excelências num determinado domínio. É a razão pela 

qual a prática do Agôn supõe uma atenção persistente, um treino 

apropriado, esforços assíduos e vontade de vencer. Implica disciplina e 

perseverança.” (CAILLOIS, 1986, pág. 35). 

 Portanto, é possível notar que, primeiramente por se tratar de um jogo de RPG 

em que os Pokémons devem subir de níveis (partindo do nível um até o limite de 100) 

e já que existem 300 Pokémons com 17 tipos distintos, o jogador deve fazer um 

trabalho árduo de repetição e persistência para montar a melhor combinação de time.  

O segundo nível de evolução proposta pelo game é a dos Pokémons. As 

criaturas, conforme vão ganhando mais experiências, vão subindo de nível e ao 

chegar a certa quantidade de nível necessária o Pokémon evolui e se transforma numa 

nova criatura mais forte e esteticamente mais preparada para a guerra. Alguns 

Pokémons, quando evoluem, podem adquirir um segundo Tipo, o que lhe garante 

vantagens, mas, ao mesmo tempo, garante desvantagens. Um exemplo curioso é o do 

Pokémon Tepig. Este Pokémon possui três estágios de evolução (Figura 10), na sua 

primeira forma ele possui o nome inicial de Tepig, seu Tipo é o fogo e sua espécie é 

“Porco fogo Pokémon”. A criatura possui uma aparência mais infantil e não hostil. 

Ele caminha sobre suas quatro patas, possui olhos maiores, que lhe garante um olhar 

mais simpático, possui orelhas redondas, sorriso mais aberto e receptível, um rabo 

com uma ponta redonda e, enfim, todo seu corpo é mais redondo, fato que pode ser 

analisado como um formato mais agradável, carismático e pouco agressivo. Sua 

estatura é de 0,67 metros e chega a pesar 9,9 kilos, contudo os seus atributos de 

ataque e defesa são baixos.  

Na sua segunda forma, chamada Pignite, sua espécie ainda é “Porco fogo 

Pokémon” [tradução livre realizada pelo autor]. O Pokémon ainda possui alguns 

traços infantis, porém já é visivelmente mais maduro e preparado para a guerra, visto 

que ele já possui um corpo mais robusto, ele não anda mais sobre suas quatro patas; 

agora ele já fica de pé, fato que lhe permite um melhor desempenho em combate, 

pois, ao lutar de pé, o corpo possui maior envergadura e é possível dar socos mais 
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fortes. Agora, em suas mãos nascem unhas, o que lhe permite um soco mais invasivo, 

a parte superior de seus olhos está mais encurvada, garantindo-lhe um olhar mais 

hostil, seu rabo mudou e agora não é mais totalmente redondo, seus dentes caninos 

começam a crescer e aparentam mais brutos e o seu corpo ganha algumas cores e 

novas formas de cores, fato que pode ser analisado como uma nova pintura de guerra. 

Todo o corpo do Pokémon muda e deixa de ser totalmente redondo e começa a ser 

pontiagudo, o que lhe garante parte do corpo mais próxima a uma espada, portanto o 

Pokémon se torna mais perigoso. Agora ele ganha um novo Tipo: ele é fogo e lutador. 

Sua estatura é de 0,99 metros e chega a pesar 55,5 kilos e seus atributos de ataque e 

defesa aumentam em 26% comparados ao Tepig. 

Na sua terceira, e última forma, o Pokémon se chama Emboar. Aqui já é 

possível notar que o Pokémon está totalmente agressivo, seu corpo muda 

notavelmente. A orelha da criatura não é mais redonda, agora ela é totalmente 

pontiaguda. Os braços cresceram notavelmente e suas mãos e pés ganharam unhas 

maiores e mais afiadas, portanto seu golpe está muito mais danoso. Surge um colar de 

fogo no seu pescoço que pode ser entendido como um tipo de repelente, pelo fato de 

se alguém se aproximar deste Pokémon, pode se machucar no fogo. Os olhos estão 

menores ainda e com um aspecto mais pontiagudo do que antes e mudaram de cor, 

agora os olhos são vermelhos, o que lhe garante um ar muito invasivo e seus dentes 

caninos crescem mais e ficam com um aspecto bem mais agressivo. O Pokémon 

ganha novas pinturas no seu corpo com formatos redondos e quadrados, o que pode 

ser interpretado como uma nova pintura de guerra. Agora ele muda de espécie e se 

transforma em “Mega porco fogo Pokémon” [tradução livre realizada pelo autor],  e 

passa a ter 1,60 metros e chega a pesar 150,0 kilos. É interessante notar que os três 

Pokémons possuem um mesmo padrão de cores, porém, alguns detalhes vão 

mudando, mas, na primeira e na última forma, ainda há um rastro de permanência que 

é predominantemente a cor laranja. (Pokédex do jogo Pokémon Black 2, acessado em 

março de 2013).  
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Figura 10: Linha de evolução do Pokémon Tepig  

Fonte: Pokémon Database disponível em www.pokemondb.com acessado em 

março de 2013. 

Analisando a evolução do Pokémon aqui proposto é interessante notar que a 

evolução de um lutador já era trabalhada na civilização asteca com base na sua 

própria mitologia. Segundo Gruzinski, ao término da sua carreira, o guerreiro podia 

escolher uma das duas ordens militares superiores: a dos cavaleiros jaguar, em que o 

traje era uma pele de jaguar, chamado de soldados de Tezcalipoca, ou a dos cavaleiros 

águia, em que o capacete era uma cabeça de águia, eram conhecidos como soldado do 

sol (GRUZINSKI, 2011). Se comparado ao mundo do Pokémon, o guerreiro asteca, 

ao chegar a certo nível de sua carreira, ele é evoluído a uma nova categoria militar, 

mais prestigiada e de elite. Em analogia ao jogo, um guerreiro jaguar seria uma última 

evolução de um Pokémon. O mais inquietante de se analisar é que a figura do jaguar é 

um elemento muito importante na mitologia asteca. O jaguar aparece no mito Nahua 

dos cincos sóis, como um elemento do sol. Portanto, um guerreiro jaguar é um 

membro importante dentro do exército asteca, ele é um soldado mitológico. 

O dinheiro aparece no jogo toda vez que o treinador vence um rival. O 

dinheiro serve para que o protagonista compre seis categorias de itens, elas são as 

seguintes: Itens de uso cotidiano, entre eles as Poké Bolas
44

, itens medicinais que 

servem para recuperar pontos de vida ou eliminar alguma anomalia do Pokémon em 

batalha, TM’s e HM’s. O TM é um item que ensina movimentos de ataque para o 

Pokémon usar em batalha e o HM é um artefato que ensina movimentos que o 

Pokémon pode usar na batalha e no cenário do jogo, por exemplo, o HM Fly  permite 

que um Pokémon voe com seu treinador e toda sua equipe, de uma cidade para outra, 
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 Cápsulas que o treinador usa durante a batalha contra Pokémons selvagens para capturá-los, assim 

fazendo parte da equipe do protagonista.  

http://www.pokemondb.com/
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assim economizando o tempo do jogador, pois agora sua locomoção é mais rápida. 

Outro item que o jogador pode comprar são as plantas. O treinador pode usar plantas 

num Pokémon para que ele recupere seus pontos de vida ou o jogador pode dar 

alguma planta especial para um Pokémon que aumente seus atributos, por exemplo, a 

planta de fogo que aumenta o ataque da criatura do Tipo fogo.  

Itens chave que são itens que o jogador usa durante o cenário do jogo, como o 

mapa de toda a cidade e o Xtransceiver que é uma espécie de celular com câmera que 

o protagonista usa para se comunicar com sua mãe, com a cientista Juniper e outros 

personagens do jogo, a fim de obter algumas dicas sobre o seu trajeto; e, por fim, o 

jogador pode carregar, numa mala especial chamada “Espaço livre”, cartas e 

envelopes (que o jogador compra dentro do jogo) para que ele possa mandar uma 

carta a um amigo (na vida real), que também joga Pokémon, via internet.  

Portanto, o papel do dinheiro no jogo pode ter duas funções: uma delas é a de 

administração do jogo, ou seja, o jogador deve ganhar dinheiro para comprar itens que 

recupere a vida do seu Pokémon na luta, para assim dar continuidade ao jogo a fim de 

se tornar o melhor treinador. Uma segunda função seria a função social que existe no 

jogo, um jogador pode mandar um Pokémon, carregando uma carta de feliz 

aniversário, por exemplo, para um amigo na vida real. Assim sendo, o dinheiro serve 

como elemento simbólico para um rito de passagem, pois agora o jogador deve saber 

administrar este recurso para que possa ser um melhor treinador de Pokémon e para 

que possa começar aprender a se socializar mais com seus amigos na vida real. 

2.1.5 Ambientes e nomes míticos no Pokémon 

 
Agora o jogador poderá sair da sua cidade e iniciar sua jornada a fim de ser 

um grande treinador de Pokémons. Saindo da cidade, o personagem principal do game 

deverá cruzar uma rota para chegar à próxima cidade. É interessante notar que esta 

rota é uma floresta, que é um elemento mítico que possui diversos aspectos 

simbólicos, portanto entendemos que a transformação, a figura mítica da floresta, é 

um elemento que aparece logo após a cidade natal do jogador para mostrar que agora 

ele não é mais apenas um jovem que mora naquela cidade, ele iniciou sua vida adulta 

saindo de casa e se transformando em algo mais importante, ou seja, um treinador de 

Pokémon.  
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Portanto, a floresta possui um papel de transformação na vida do protagonista. 

Uma vez fora de sua cidade natal, o jogador deverá passar por diversas outras cidades 

e por mais rotas que vão desde cavernas até as marés. Podemos entender que toda rota 

que o protagonista passa é uma travessia por onde ele deve lutar e conseguir vencer os 

obstáculos presentes que, no caso do jogo, seriam os Pokémons selvagens, os 

treinadores que lhe desafiam e, o mais importante, seriam os ginásios em que o 

personagem principal deve enfrentar diversos rivais antes de chegar ao líder do 

ginásio e vencê-lo para obter a insígnia. Podemos entender tais rotas como labirintos. 

Segundo Chavalier,  a floresta seria como um labirinto, visto que o "labirinto também 

conduz o homem ao interior de si mesmo" (CHEVALIER, 1982, p.531). Vale 

entender que o ginásio é um símbolo contemporâneo que se articula com os símbolos 

já presentes nas mitologias. 

É atraente ponderar que os nomes na mitologia não são escolhidos ao acaso. 

Segundo Lotman, Uspenksii e Ivanov, no livro Ensaios da semiótica soviética, o mito 

e o “nome estão, pela sua própria natureza, unidos por um nexo direto. Em certo 

sentido determinam-se mutuamente, visto que um pode reduzir-se ao outro: o mito é 

pessoal (nominativo), o nome é mitológico” (LOTMAN, USPENKSII E IVANOV, 

1981, p. 136). Portanto, entende-se que o nome não é nome por si só, ele carrega em 

si uma conotação e possui um significado. Este nome está carregado de valores de 

certa sociedade que acredita numa certa mitologia, portanto ao nomear uma pessoa, o 

individuo coloca um peso mitológico no nome.  

No game Pokémon, o próprio título do jogo possui um significado. Como já 

dito anteriormente, Pokémon é uma abreviação do termo em inglês Pocket Monster. 

Portanto, os criadores do jogo trabalham com a ideia de prefixo e sufixo para criar os 

nomes. Os nomes das criaturas do jogo não foram criados ao acaso. O nome de todos 

os monstrinhos significa algo e acaba por atribuir um significado mitológico. Um 

exemplo interessante é o do Pokémon criador do mundo Arceus. Seu nome é 

composto por um prefixo e um sufixo, sendo eles: Arch, que é o prefixo de autoridade 

e poder, como o do Arcanjo. E o sufixo Deus, que é referente ao fato dele ser o 

Pokémon criador do mundo, portanto o deus
45

. 

No jogo em questão não há um mito já existente (como a grega ou nórdica, por 
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 Fonte: http://pokemondb.net/pokedex/arceus  
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exemplo) a ser seguido, contudo existem elementos mitológicos que criam a 

mitologia do jogo que respondem algumas perguntas sobre a origem de tudo, por 

exemplo: como surgiram os Pokémons no game e como surgiu o mundo do 

Pokémons? Segundo Mircea Eliade no seu livro Mito e Realidade, a mitologia ajuda-

nos a responder algumas questões mais profundas do ser humano, como, por exemplo, 

a origem de tudo. 

No jogo em questão, a mitologia observada explica como surgiu o mundo do 

Pokémon. Segundo o game, existe um Pokémon Alpha, por ser da classe dos 

primeiros Pokémons, do tipo Normal chamado Arceus (Figura 11). Tal Pokémon não 

evolui, portanto ele só possui esta única forma; este fato é curioso de se analisar, pois 

ele é o Pokémon que criou o universo, assim sendo nunca foi questionado, no jogo, a 

sua origem, só se sabe que veio de um ovo num vórtex de caos, portanto a sua forma 

originária, e única forma, é o suficiente para ser o criador do mundo. Este Pokémon 

possui uma estatura maior do que o padrão (três metros e vinte), não possui sexo, o 

que lhe garante uma característica de deus. Ele é um Pokémon todo branco com traços 

dourados e negros; ele possui um X envolvido num semicírculo dourado. Pode-se 

inferir que este X dourado no meio do seu corpo representa o centro do mundo que 

está nele, pelo fato dele ser o criador do mundo. O ponto dourado no centro de sua 

cabeça e na ponta de suas patas pode ser interpretado como uma luz que o guia na 

criação do universo. Tal personagem é considerado um Pokémon Lendário pelo fato 

dele ser chamado de “The Original One” (O Original) [tradução livre realizada pelo 

autor] e se acredita que ele moldou o universo com seus “Thousand Arms” (Mil 

braços) [tradução livre realizada pelo autor] (Pokédex do game Pokémon Diamond, 

2007). 

Portanto,  nota-se que o videogame produziu uma mitologia para responder 

como o mundo do Pokémon foi criado e como surgiram todos os outros Pokémons. 

Este fato ajuda o jogador a se situar e interagir cada vez mais com o “mundo” do jogo 

em questão. Outro aspecto interessante de notar é a maneira como Arceus surgiu; 

segundo um livro retratado dentro do jogo chamado “The Original Story”
 46

 (A 

história original) ) [tradução livre realizada pelo autor], o Pokémon lendário veio de 

um ovo em um vórtex de puro caos antes da existência do universo. Analisando este 
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 Fonte: Pokémon Black 2, acessado em Maio de 2013  
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fato e relacionando com a ideia de mito cosmogônico de Eliade, pode-se perceber que 

se havia um ovo antes da criação do universo, já havia algum tipo de vida para que o 

ovo surgisse do contrário seria impossível que o ovo nascesse. Podemos relacionar 

esta forma de produção do jogo ao que Eliade explica: “todo divo aparecimento — 

um animal, uma planta, uma instituição — implica a existência de um Mundo.” 

(ELIADE, 1972, p.20). O mundo já existia, o que o jogo realmente conta é que o 

mundo foi modificado, neste caso reconstruído pela figura mítica do Pokémon Arceus. 

Conforme alega Eliade: “Os mitos de origem prolongam e completam o mito 

cosmogônico: eles contam como o Mundo foi modificado, enriquecido ou 

empobrecido.” (ELIADE, 1972, p. 20) 

 

Figura 11: Arceus 

Fonte: Pokémon Database disponível em www.pokemondb.com acessado em 

março de 2013. 

 

2.1.6 Pokémons Lendários 

 

Os Pokémons lendários são as criaturas mais raras do jogo. Alguns destes 

Pokémons, como o Arceus e Reshiram, por exemplo, ajudaram na construção e 

http://www.pokemondb.com/
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manutenção do mundo. Os pokémons lendários são uma espécie única que é 

encontrada em ocasiões especiais durante a história do jogo. É interessante analisar 

que o protagonista ouvirá, de diversos outros personagens do jogo, histórias sobre os 

Pokémons lendários. Este fato auxilia na construção do ar mítico destas criaturas.  

(Pokémon Database, acessado em março de 2013). 

Existem três grupos de Pokémons lendários: o primeiro, chamado de 

“Pokémons lendários”, consiste nas criaturas como Arceus que construiu o mundo. O 

segundo grupo é intitulado de “Pokémons Ilusórios”, pelo fato deles serem vistos tão 

raramente que até os personagens do game se questionam sobre sua existência. E a 

última é o grupo chamado “Pokémons míticos” que são os criadores da região 

Sinnoh
47

, local em que reside boa parte dos Pokémons lendários. Desde o primeiro 

jogo Pokémon (Red/Blue) até o mais recente (Black 2/White 2) existem 49 Pokémons 

lendários e todos estes possuem um papel importante na mitologia do mundo 

Pokémon, sendo na criação mundo ou na manutenção da ordem no universo. 

(Pokémon Database, acessado em março de 2013) 

É interessante entender que os Pokémons lendários não são criaturas 

impossíveis de se conquistar. O treinador consegue contato com eles e, com muito 

sacrifício, consegue pegá-los para usar em sua equipe. Logo, nota-se que a mitologia 

do mundo Pokémon se difere neste aspecto com as outras mitologias como a grega, 

por exemplo. No Pokémon, a mitologia se torna realidade, visto que o jogador 

consegue pegar o monstro lendário e usá-lo no game. Já na mitologia grega, o 

minotauro do labirinto, por exemplo, nunca foi visto e, muito menos, dominado por 

um humano. Vale entender que esta é uma maneira de tornar a mitologia viva no jogo. 

Para Eliade a mitologia está viva, nas civilizações arcaicas, quando ela é celebrada, 

portanto ela é menos tangível que a mitologia do Pokémon. No game, a mitologia 

possui um caráter contemporâneo, fato é que a criatura mitológica pode ser usada no 

game, isto se difere da mitologia arcaica como já dito anteriormente, pois o mito só é 

celebrado e não palpável. 
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2.1.7 O Mito e a Memória 

 

Com este cenário em mente, é importante entender que o mito não é uma 

ficção ou um “faz de conta”. O mito conta uma “história verdadeira” que possui um 

caráter sagrado. Segundo Eliade, o mito “fornece os modelos para a conduta humana, 

conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência.” (ELIADE, 1972, p.6), 

assim sendo, o mito nos ajuda a compreender melhor o comportamento da sociedade 

contemporânea. Portanto, é possível notar alguns costumes de comportamento na 

contemporaneidade, que possuem um caráter mítico, possuem rastros de uma tradição 

antiga que reaparece na sociedade atual. Entendendo que este reaparecimento é 

causado por uma memória que vem carregada com o mito, que a mitologia é um 

produto da cultura e que é, também, um fenômeno social, é possível basear-se nos 

estudos de Lotman, Upenski e Ivanóv no livro Ensaios de Semiótica Soviética (1971) 

para entender como a memória está presente na mitologia e, assim, compreender 

melhor os rastros deixados pela memória mitológica na atualidade. 

Portanto, o motivo que faz do Pokémon um jogo que atualiza a memória dos 

mitos é o fato dele trabalhar estruturas mitológicas transcriadas para a 

contemporaneidade para criar sua própria mitologia. Quando o game em questão usa 

uma estratégia de transcriação para a contemporaneidade do mundo fundamentada no 

mito cosmogônico para criar a sua mitologia, é evidente que a memória mítica revive 

por meio deste game e pode ser também consumida de forma simbólica e afetiva. 
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Parte 2 – Segunda matriz narrativa: games baseados em mitologias já 

existentes, o caso Age of Mythology 
 

Na parte 1 deste capítulo, foi discutido como um game pode se basear em 

estruturas mitológicas para criar sua própria mitologia. O game usado para 

exemplificar, ou seja, analisar as características e estruturas mitológicas identificadas 

nesta matriz foi o Pokémon Black/White 2. 

Esta parte tem a proposta de entender a segunda maneira de se criar a narrativa 

de um game mítico baseado em uma mitologia arcaica: quando as narrativas 

transcriadas se baseiam em mitologias já existentes. Por tal razão, serão definidas e 

analisadas as lógicas de produção de um game mítico, compreendido como uma 

narrativa de consumo, especificamente o jogo Age of Mythology, produzido pelo 

estúdio Ensemble Sutdios e distribuído, em novembro de 2002, pela Microsoft Games 

Studios. Trata-se de um jogo eletrônico de estratégia em tempo real, no qual os 

jogadores devem escolher entre civilizações grega, egípcia e nórdica e buscar a vitória 

sob seu oponente. A análise foca na mitologia nórdica, com base nos trabalhos de 

Davidson (1990) e Lindow (2001). Mas há outros exemplos como Cavaleiros do 

Zodíaco: Batalha do Santuário, produzido por Namco Bandai em 2012, God of War, 

produzido Santa Monica Studio em 2005 e Kid Icarus Uprising, produzido pela 

Nintendo em 2012. 

A mitologia é um produto amplamente consumido pela indústria cultural e 

diversos games e animes acabam se baseando em mitologias já existentes para a 

produção de seu conteúdo. É possível notar que os games e animes acabam 

produzindo, em alguns casos, os mesmos conteúdos. Neste caso alguns jogos foram 

lançados juntos com os animes e outros games vieram antes dos animes, ou ao 

contrário. Mas, o que vale analisar é que o conteúdo é o mesmo, somente a plataforma 

de comunicação que se diferencia. Nota-se que nesta filtragem todos os produtos 

selecionados são baseados em algum tipo de mitologia, portanto é notável a influência 

de mitologias já existentes na produção de enredo de games e de animes. Um exemplo 

curioso são os Cavaleiros do Zodíaco. Este produto é uma série japonesa de mangá, 

escrita e ilustrada por Masami Kurumada, publicada na revista Weekly Shōnen 

Jump48, de 1986 a 1991, e adaptada para anime pela Toei Animation49, de 1986 a 
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1989. Contudo, o primeiro videogame lançado para a plataforma NES foi em 198750, 

desenvolvido pela empresa japonesa Bandai. Neste caso o anime e mangá foram 

lançados antes do game. 

 

2.2.1. A cultura como memória 

 

Para entendermos o processo de transcriação de um mito arcaico para uma 

narrativa de consumo contemporânea, ou seja, o game, vale analisar os estudos de 

memória. Um videogame como o Age of Mythology mantém uma mitologia, no caso 

do estudo, a nórdica, como código para a construção de seu enredo, contudo a 

mitologia no jogo não é um retrato completamente fiel ao mito original. O que o game 

mostra é uma representação baseada na memória mítica. A memória tem uma função 

primordial para a criação do enredo do game, pois ela é o que vai definir as lógicas de 

produção, que reconhecemos como as intervenções que a narrativa arcaica sofre para 

ser consumida como narrativa atual, como o enredo do jogo em si. 

Um aspecto que influencia na memória mítica do jogo é a cultura. A cultura 

possui um papel de “dispositivo estereotipizador”, ela que vai ajudar a definir os 

traços principais do game, segundo os estudos de Lotman e Uspenskii citados 

anteriormente. Assim sendo, entende-se que a cultura da mitologia nórdica influencia 

na criação de um estereótipo de como serão as características principais do jogo, ou 

seja, os personagens, a arquitetura, os sons e outros elementos que distingam e 

remetam às características nórdicas no game. Portanto, todo o esforço de 

estereotipização da cultura remete a um empenho de comunicação da mitologia 

nórdica.  

Visto que a cultura possui este aspecto estereotipizador, é possível 

compreender que a cultura é memória. Segundo os estudos de Lotman e Uspenskii: 

“(...) a cultura é memória (ou se preferem, gravação na memória de quanto tem sido 

pela colectividade), ela relaciona-se necessariamente com a experiência histórica 

passada.” (LOTMAN e USPENKII, 1975, p. 41). Analisando esta afirmação é 

importante entender que o fato da mitologia ser uma experiência histórica passada, ela 

é uma memória que define os traços principais de uma cultura. Assim sendo, os 
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 Fonte: http://www.toei-anim.co.jp/ 
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 Fonte: http://www.gamespot.com/saint-seiya-ougon-densetsu/ 
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principais traços que permaneceram na memória nórdica serão remetidos às 

características principais do game. As lógicas de produção do game contam como 

estes estereótipos remanescentes da memória definem claramente os traços  da 

mitologia nórdica aplicada no videogame. 

Para entender melhor o processo de adaptação de um mito para o um jogo é 

conveniente entender a cultura como semiosfera, ou seja, os espaços preenchidos 

pelos signos na cultura fora do qual não existem semiose, isto é, a ação do signo que 

nos marca como seres viventes, seres culturais. Segundo Nunes: “os sistemas 

semióticos verbais, orais, impressos, manuscritos, sonoros, vocais, plásticos, cênicos, 

têxteis e muitos outros participam da semiosfera” (NUNES, 2011, p. 18). Assim 

sendo, os signos de uma cultura e seus sistemas de linguagem “misturam-se, acoplam-

se ou se justapõem criando novas sintaxes (relações entre signo), semânticas (relações 

entre signo com o que ele significa) e, pragmáticas (relações do signo com seu 

usuário).” (NUNES, 2011, p. 18). O jogo Age Of Mythology realiza de maneira clara 

esse acoplamento. No jogo é possível notar que, certos signos são relacionados à 

cultura do mito nórdico. Entre alguns exemplos, pode-se citar a língua falada das 

unidades militares (islandês arcaico), a trilha sonora usada na seleção das civilizações 

que remete à ideia da cultura nórdica, a arquitetura das construções nórdicas, de 

inspiração mitológica, e o HUD (heads up display) que são os ícones que aparecem na 

interface do jogo e permitem a interação do jogador com suas unidades militares: no 

caso das civilizações nórdicas, todo o HUD é de inspiração nórdica, incluindo até 

mesmo runas com os nomes dos deuses Odin, Tor e Loki.  
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            Figura 12: HUD da civilização nórdica conforme aparece no jogo Age of 

Mythology. 

           Fonte: Captura digital realizada pelo autor. 

Neste exemplo de HUD é possível notar que na parte inferior onde aparecem 

as informações das construções e da economia do jogador, o jogo optou pelas 

imagens de machados e capacetes típicos dos Vikings, que são elementos 

estereotipados da cultura nórdica.  

É possível notar que as construções do povo nórdico no jogo são semelhantes 

às construções do povo de origem nórdica na mitologia e na vida real. Um exemplo a 

ser comparado é o da igreja de madeira de Heddal, localizada na Noruega: 
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           Figura 13: Foto da igreja de maneira de Heddal localizada na Noruega 

           Fonte: Norwegian Directorate for Cultural Heritage database.. 

Nestas duas visualizações, é possível notar que existem características típicas 

presentes. O telhado é sempre construído com um ângulo baixo para que a neve não 

fique presa no teto. As construções são predominantemente de madeira, portanto elas 

possuem um tom de cor próximo ao marrom. Assim, é possível notar que no âmbito 

da semiosfera existem signos que remetem diretamente à mitologia e adaptações da 

cultura do mito para a cultura do jogo.  

2.2.2 Memória e guerra como forma de cultura 

 
É inquietante perceber a seleção do machado e do capacete Viking no HUD do 

game, conforme figura 12. A escolha de um machado e de um capacete remetem à 

ideia bélica do jogo e, principalmente, da cultura nórdica. Os povos nórdicos são 

conhecidos pela sua agressividade, fato é que a mitologia nórdica enfatiza as guerras 

na sua cultura e alguns deuses carregam em si algum elemento bélico como parte 

constituinte da sua imagem, por exemplo, Thor, que carrega um martelo consigo. 

Outro aspecto curioso é como a cultura bélica faz parte da construção da história dos 

deuses. 

Segundo Lotman e Uspenskii:  
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“Toda cultura cria um modelo inerente à duração da própria existência, à 

continuidade da própria memória. Modelo esse que corresponde à ideia do 

máximo de extensão temporal, de tal modo que constitui praticamente a 

eternidade duma determinada cultura.” (LOTMAN e USPENKII, 1975, p. 

42). 

 A partir desta análise entende-se que a guerra é elemento constituinte da 

eternidade desta cultura. Isto ocorre pelo fato dos aspectos bélicos serem 

representados, em diversas histórias, crenças, deuses e elementos de comunicação 

desta cultura. Um exemplo interessante é a relação dos deuses nórdicos com a guerra 

e a maneira de como isto é representado. A mitologia tem a função de contar um 

passado distante que tem relação direta com a construção e manutenção do mundo, e 

os deuses são os personagens que estavam presentes neste período.  É inquietante o 

fato que, na mitologia nórdica, um grupo de deuses possua alguma relação com a 

guerra.  

Para entendermos melhor a relação dos deuses na mitologia nórdica, criamos 

uma tabela em que aparecem todos os deuses desta mitologia e a suas funções: 

Nome Função 

Odin Senhor do céu e pai dos deuses. 

Frigga Deusa do casamento e mãe dos deuses. 

Joerd Deusa da terra, mãe de Thor. 

Thor Senhor do trovão e dos raios. 

Sif Deusa das plantações e da fertilidade. 

Baldur Deus da beleza e do esplendor. 

Njoerd Deus dos mares. 

Freya Amor e cura. 

Tyr Deus da guerra. 

Loki Poder do mal. 

Frey Deus do brilho do sol e da chuva. 

Heimdall Vigia do arco-íris e arauto do juízo final. 

Bragi Deus da sabedoria, poesia e eloquência. 

Hela Soberana do domínio da morte. 

Vithar O mais forte depois de Thor. 

Nanna Deusa da lua. 

Ullr Deus da caça. 

Idun Deusa da juventude. 
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Hermod Mensageiro dos deuses. 

Hodur Deus cego do inverno 

Fenris Lobo gigante, geração de Loki. 

Aegir Deus gigante do litoral 

Ran Esposa de argir, deusa das tempestades. 

Forseti Deus da Justiça 

Tabela 2: Relação dos deuses nórdicos 

Fonte: Tabela realizada pelo autor segundo os estudos de Davidson (1990). 

Um modelo atraente é o deus Tyr. Tyr era inicialmente o deus da justiça e 

depois foi considerado, um dos vários deuses da guerra pela sua bravura. Quando os 

deuses descobriam que o filho mal de Loki com Angrboda estava sendo criado em 

Jotunheimar, eles perceberam através de profecia que este filho seria um problema 

para eles. Logo, Odin deveria cuidar desta situação. Diante desta situação, Odin 

lançou a serpente no mar de Midgard e Hel para o mundo dos mortos. Por razões que 

não são claras (porque Odin tinha uma ligação com os lobos? Porque Loki era irmão 

de sangue de Odin?), Os deuses mandaram o lobo Fenrir para Midgard, e só Tyr foi 

corajoso o suficiente para alimentá-lo. Contudo, este lobo foi crescendo muito 

rapidamente e os deuses começaram a temer tal evolução. A fim de prender Fenrir, 

Tyr sacrificou a sua mão direita colocando-a na boca do lobo em questão. Este é um 

bom modelo de análise pelo fato de mostrar a bravura e coragem de Tyr. Estes 

aspectos são importantes para o mundo bélico, ou seja, um bom lutador deve possuir 

as características do deus Tyr. O ato de sacrifício para o coletivo e a coragem são 

elementos importantes para o sucesso de uma empreitada militar. Por meio destes 

exemplos é possível notar que os elementos exaltados na mitologia nórdica possuem 

características que remetem à importância da guerra (LINDOW, 2001). 

Uma caraterística que chama a atenção e comprova a ideia da intensificação 

bélica na mitologia nórdica é como os heróis são retratados nas artes. O pintor alemão 

Carl Emil Doepler fez um retrato do deus Tyr, em 1882, intitulado Tyr, der 

Schwertgott, ou seja, Tyr, o deus da espada [tradução livre realizada por Piero Naraya 

Basto de Sá]. O próprio nome da obra remete a uma ideia da valorização das 

habilidades militares.  
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Figura 14: Tyr, der Schwertgott.  (Tyr, o deus da espada) [tradução livre 

realizada por Piero Naraya Basto de Sá] 

Fonte: Wägner, Wilhelm,. Nordisch-germanische Götter und Helden. (Deuses 

e heróis nórdico-germânica) [tradução livre realizada por Piero Naraya Basto de Sá] 

Otto Spamer, Leipzig & Berlin: 1882. Disponível em: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thor_oder_Thunar.jpg acessado em 

02/01/14 

Neste retrato é possível notar que Tyr, sem a sua mão direita, derrotou o seu 

oponente. É inquietante notar a postura do deus em relação ao inimigo. Ao pisar no 

peito do adversário com o pé direito e realizar um gesto de supremacia ao levantar a 

espada com a mão esquerda, entende-se que tais características simbolizam a vitória 

por meio da força, tal descrição pode ser analisada como uma vitória heroica sob o 

seu rival. Assim sendo, nota-se que a importância e valorização da guerra na 

mitologia nórdica. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thor_oder_Thunar.jpg
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2.2.3 A guerra na história de Tyr 

 

É curioso analisar toda a situação em torno da história de Tyr. Todo o 

ambiente proposto na história possui características de um cenário de guerra. O 

ambiente em que os deuses decidem criar uma atmosfera de conflito para os humanos 

é, por definição, um panorama de combate. Segundo Huizinga, pode-se entender a 

guerra como um jogo:  

Chamar  jogo  à guerra é um hábito tão antigo como a própria existência 

dessas duas palavras.  á colocamos o problema de saber se isso deve ser 

considerado apenas uma metáfora, e chegamos a uma conclusão negativa. 

O mais provável é que em toda a parte a linguagem tenha definido as 

coisas dessa maneira, a partir do momento em que surgiram palavras para 

designar o jogo e o combate. Muitas vezes, as duas ideias parecem 

inseparavelmente confundidas no espírito primitivo. E não há dúvida que 

toda luta submetida a regras, devido precisamente a essa limitação, 

apresenta as características formais do jogo. (HUIZINGA, p. 101, 2010) 

Tendo em vista este cenário, quando os deuses temem o filho de Loki e 

mandam animais para a terra a fim de acabar com esta situação, eles deram início a 

um conflito. E, portanto, começou aí, um jogo entre os deuses e os heróis. Na história 

de Tyr, quando Fenrir proclama que o herói em questão deva sacrificar a sua mão 

para apaziguar a situação, o lobo, na realidade, está estabelecendo regras para a 

ocasião  e, assim, criando e estabelecendo as características de jogo nesta guerra. Vale 

lembrar que esta não era a única alternativa de Tyr. Seguindo os conceitos de guerra 

de Huizinga, nesta parte do acordo do herói e do lobo, criou-se uma função lúdica 

inerente ao agon, conforme já analisado anteriormente. Isto ocorre pelo fato dos 

inimigos, se assim podemos dizer, se respeitarem e se considerarem como iguais, 

portanto existe um respeito mútuo mesmo em um período de crise. Se analisarmos a 

teoria da guerra total, proposta por Huzinga, já analisada anteriormente, poderíamos 

inferir que Tyr poderia ter usado de outros artifícios para resolver a questão. Seguindo 

a ideia da guerra total, Tyr poderia ter criado uma emboscada e ter matado o lobo que 

tanto atormentava a situação, ao invés de ter chegado a um acordo. Poderíamos aqui 

criar diversas maneiras de guerra total para resolver a história de herói, contudo o que 

pretendemos mostrar é que na mitologia nórdica a guerra possui um caráter de agon. 

Mesmo que a batalha seja violenta ela não é destrutiva. 
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 Aqui vale analisar os interesses que existem por trás de uma guerra. Segundo 

Huizinga: “dá-se início à guerra a fim de obter uma decisão de valor sagrado, pela 

prova da vitória ou da derrota.” (HUIZUINGA, 2010, p. 103). Assim sendo, quando 

os deuses mandaram as feras para a terra, o objetivo era de enviar uma mensagem de 

poder sagrado em cima do destino dos heróis e dos humanos. A própria seleção das 

bestas e dos locais selecionados chama a atenção. Quando as divindades escolheram a 

terra, a água e o mundo dos mortos, na verdade o que está em jogo é o controle da 

vida humana. Portanto, o que estava em questão era o poder dos deuses sobre a vida 

humana. Segundo Huizinga:  

Aquilo que chamamos de “direito” pode igualmente, em termos de 

pensamento primitivo, ser chamado de “poder”- no sentido de “vontade 

dos deuses” ou de “superioridade evidente”. Assim, um conflito armado é 

um modo de justiça, a igual título que a consulta de um oráculo ou um 

julgamento em tribunal. (Huizinga, 2010, p. 104) 

Analisando esta passagem, entende-se que os deuses, por meio do poder, 

possuem o direito de realizar as suas vontades ou que eles julgarem ser melhor. 

Quando se dá início a um conflito pode-se entender que este choque é uma maneira 

justa de reivindicar os direitos dos deuses. Assim, compreende-se que a guerra gerada 

pelos deuses é um direito que possuem para controlar a vida humana. Quando 

Huizinga diz que o conflito armado pode ser entendido como um julgamento em 

tribunal, podemos concluir que quando a guerra começa, os deuses querem julgar os 

humanos dos seus atos.  

O fato dos deuses possuírem uma característica agressiva na maneira de 

resolver as suas questões, mostra um lado de temor dos deuses em relação ao filho de 

Loki. Este cenário mostra o medo como algo presente de maneira gritante como uma 

característica típica da guerra. O medo está ligado à maneira como a brutalidade e a 

violência aparecem na guerra. É neste contexto que a figura do herói surge, ele 

ultrapassa todo o cenário de ferocidade e morte com honra. O herói Tyr enfrentou o 

medo e cometeu um sacrifício para ajudar a todos, superando, assim, toda a atmosfera 

de conflito em torno dele. Quando os deuses mandam a serpente de Midgard para o 

mar, Hel para o mundo dos mortos e Fenrir para a terra, parece que os deuses querem 

mandar uma mensagem envolvendo os elementos sagrados da vida humana. 
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O foco do game Age of Mythology é a guerra. O jogo em questão é 

classificado como RTS, ou seja Real Time Strategy. Os próprios criadores, Ensemble 

Studios, e os distribuidores, Microsoft Games, do jogo classificam o jogo como 

Estratégia. Contudo, pelo fato do jogo não ser em turnos e sim em tempo real, a 

classificação RTS é a mais apropriada neste sentido. Segundo Lynn Alves, no seu 

livro Game Over: Jogos eletrônicos e violência, os jogos deste tipo se enquadram na  

categoria denominada pela autora de Jogos de estratégia. (ALVES, 2004, p. 73). 

O game é realizado em partidas Multiplayer, ou seja, os combates possuem 

mais de um jogador e estes devem duelar entre si. O confronto é retratado de uma 

maneira agonística. O jogo não disponibiliza ferramentas para que a guerra seja uma 

guerra total, portanto não é possível criar emboscadas, fazer ataques surpresas e não 

há diferenças entre os jogadores, todos começam com os mesmos recursos e no 

mesmo nível. Conforme alega Huizinga, os oponentes estão no âmbito dos iguais 

(2010). 

O foco do jogo é que o jogador  se desenvolva com o tempo a fim de possuir 

uma superioridade bélica maior do que o do outro desafiante, assim, destruindo o 

império rival. O jogador começa com um centro da cidade e com alguns 

trabalhadores, com o passar do tempo, ele deve criar mais trabalhadores para adquirir 

mais recursos para construir unidades militares, assim derrotando o seu inimigo. 

A guerra pode ser tratada no Age of Mythology em três formas. Na primeira 

forma a guerra aparece no plano da ação do jogo. A guerra é o objetivo a ser atingido. 

Assim, ela é a ação do conflito posta em prática no jogo. A mecânica do jogo é criada 

em torno da guerra para inventar um conflito que se assemelhe a uma guerra real. A 

maneira mais curiosa de como isto ocorre está nas estratégias militares reais usadas 

nos combates do jogo. Um exemplo é a cavalaria, que é uma unidade que possui 

vantagem, ou seja, destrói com mais facilidade, contra os arqueiros, isto ocorre pelo 

fato de que quando um cavaleiro se aproxima de um arqueiro, ele possui uma 

vantagem física em cima do arqueiro, visto que o arqueiro é uma unidade militar de 

longo alcance. Portanto, uma unidade de cavalaria consegue vencer dois ou mais 

arqueiros.  
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A segunda maneira como o conflito aparece é a figura da guerra na mitologia 

nórdica. As estratégias da guerra mitológica aparecem de diversas formas no Age of 

Mythology. Existem duas maneiras como a mitologia aparece no jogo para auxiliar a 

guerra. A primeira é como as unidades militares nórdicas, sejam eles heróis ou 

gigantes, aparecem a fim de mudar as estratégias dos combates. Um exemplo 

inquietante é a figura do lobo Fenrir
51

 que aparece na civilização nórdica no game. O 

lobo possui vantagem contra as unidades de infantaria humanas. Este fato é muito 

peculiar, pois na mitologia, conforme descrito acima, Fenrir depreda a mão de um 

herói humano, o Tyr. Portanto, o fato desta unidade militar no jogo possuir vantagem 

contra as infantarias humanas é uma consequência do mito baseada na memória. A 

memória do mito é transportada e codificada contando com diversos aspectos 

culturais que se adaptam à realidade do jogo. Assim, é possível entender a memória 

da cultura como: “a introdução de um fato na memória coletiva [que] põe em 

evidência deste modo todas as conotações da tradução de uma língua para a outra que, 

no nosso caso, é a língua da cultura” (LOTMAN & UPENSKII, 1971, p. 41). 

Portanto, é possível entender que na produção de um videogame existe um processo 

de adaptação cultural baseado na memória, neste caso, nas relações entre mitos 

nórdicos e as estratégias do jogo. 

A terceira é como uma guerra na mitologia nórdica, o Ragnarok, aparece no 

game como uma forma de auxiliar o jogador nos seus combates. Na mitologia 

nórdica, Ragnarok é a batalha final da mitologia nórdica, conforme já descrito neste 

trabalho. Nesta guerra, os deuses morreram e, portanto, todos os seus cosmos serão 

destruídos: “O sol ficará preto, a terra afundará no mar, fumaça e chamas atingirão o 

próprio céu.” (LINDOW, 2001, p. 257). Neste caso, a lógica de produção do jogo Age 

of Mythology fez uma transcriação que consiste em que todas as unidades econômicas 

do jogador, tais como aldeões e anões mineradores, se transformem em unidades 

militares chamadas heróis do Ragnarok (também denominados Valkiyrior e 

Einherjar). Assim sendo, todas as unidades econômicas, aldeões e anões, se 

transformaram em unidades militares e eles irão à guerra, o que representa, no jogo, a 

batalha mítica do Ragnarok. Esta conversão é a transcriação do mito para a o jogo da 

batalha que significa o fim das eras projetado na mitologia nórdica. Este processo de 

formação é importante, pois ele é um bom exemplo de um uso e funcionamento de 
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 Conforme descrito no manual de Age of Mythology (Microsoft Studios, 2003) 
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uma característica do mito para a aplicabilidade do jogo que conta com um método de 

transcriação baseado na memória cultural. O interessante é analisar que a lógica de 

produção deste game, considerando-o uma narrativa de consumo, transcria um 

aspecto mitológico transformando-o em um aspecto bélico. 

 

2.2.4 A materialidade transcriada 

 

Deve-se notar que, neste sentido, a codificação de um mito não tem apenas um 

papel de transição, mas sim de interpretação e codificação, ou seja, a transcriação. 

Logo, esta codificação ultrapassa o sentido do entretenimento e atinge um espaço de 

interpretação do mito baseado na memória da cultura, voltando aos estudos de 

Lotman e Uspenski (1981) sobre a Teoria Semiótica da Cultura. Assim,  toda a 

materialidade do jogo, desde a capa, que possui signos da mitologia grega , nórdica e 

egípcia até os personagens, são partes constituintes de uma determinada construção de 

memória.  

Para entender melhor a aplicabilidade da materialidade do jogo, vale entender 

os estudos da materialidade do corpo originários de Zumthor (2007). Neste contexto, 

vale analisar o conceito, proposto por Erick Felinto, de materialidades da 

comunicação. Segundo o autor:  

Em primeira instância, falar em ‘materialidades da comunicação’ significa 

ter em mente que todo ato de comunicação exige a presença de um suporte 

material para efetivar-se (...) A materialidade do meio de transmissão 

influencia e até certo ponto determina a estruturação da mensagem 

comunicacional. (FELINTO, 2001, Disponível em: 

(http://www.uff.br/mestcii/felinto1.htm). 

Todos os aspectos materiais devem transmitir a ideia que o game é uma 

transcriação bélica da mitologia nórdica. O jogo recria toda a mitologia em um 

processo comunicacional por meio dos significantes, quando se analisa a capa e as 

peças de comunicação. E por meio dos significados gerados, quando se estuda os 

personagens do game. Neste caso, pode-se afirmar que as materialidades do jogo: a 

caixa, o CD e o manual são tão importantes quanto os aspectos verbais, a exemplo da 

língua islandesa arcaica falada pelas unidades militares do jogo. A materialidade e o 

conceitual aparecem sob a denominação da escritura do nome do jogo, sob as imagens 

http://www.uff.br/mestcii/felinto1.htm
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que remetem diretamente às mitologias propostas e sob os aspectos físicos dos 

personagens do game.  

Um aspecto material que chama a atenção é a capa do jogo. Este exemplo é 

relevante, pois ele possui uma transcriação do mito arcaico para a contemporaneidade. 

Thor é um dos deuses da mitologia nórdica cujo foco é matar gigantes. Ele aparece na 

capa do jogo como um dos três deuses das três civilizações que aparecem no game. 

Na capa do jogo (figura 15) é possível notar uma supervalorização do corpo do deus 

em questão. 

 

Figura 15: Capa do game Age of Mythology 

Fonte: Captura realizada pelo autor 

 

É possível notar diversos aspectos em comum nos deuses que aparecem na 

capa. Ao lado direito, Thor carrega consigo o seu martelo em cima do seu ombro 

pronto para desferir algum golpe. Nota-se também que o braço de Thor é realmente 

bem definido. O deus central é Zeus da mitologia grega, ele é o deus do trovão, por tal 

motivo ele segura um raio em sua mão. É evidente o braço deste deus. Os músculos 

do braço são trabalhados de uma maneira em que a força é um aspecto importante. A 
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força é uma característica importante para se guerrear. O guerreiro mais forte é o mais 

importante na guerra, pelo fato dele ser o mais destrutivo. Por fim, o último deus 

notável é Seth, da mitologia egípcia, deus do deserto, tempestades, e dos estrangeiros. 

O mais interessante de se notar em Seth é o seu abdômen, pois ele é muito definido. 

Mais uma vez a força é um evidente aqui. Um aspecto curioso é a adaga que o deus 

segura, ele segura de uma maneira agressiva, ou seja, ele está pronto para guerrear. É 

inquietante considerar a face dos três deuses. Os deuses estão, na capa, com 

expressões agressivas, pode-se entender até que eles estão com uma fase de preparo 

para guerra. 

Vale analisar que esta valorização do corpo é uma característica mais presente 

na contemporaneidade. Na representação artística (figura 16) do deus Thor de 1882, 

do pintor Carl Emil Doepler, intitulada “Thor oder Thunar.” (Thor com o seu carro). 

[tradução livre realizada por Piero Naraya Basto de Sá] o corpo transcriado possui 

outros aspectos. 

 

Figura 16: Thor oder Thunar. (Thor com o seu carro). [tradução livre realizada 

por Piero Naraya Basto de Sá]. 
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Fonte: Wägner, Wilhelm. Nordisch-germanische Götter und Helden. (Deuses e 

heróis nórdico-germânica) [tradução livre realizada por Piero Naraya Basto de Sá] 

Otto Spamer, Leipzig & Berlin, 1882. Disponível em: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thor_oder_Thunar.jpg acessado em 

02/01/14 

Nesta representação artística, é possível notar que Thor não é igual ao da 

representação da arte do game. Aqui é possível notar que o deus em questão é um 

homem robusto, porém não existe a exaltação dos membros do corpo. Do contrário, 

se analisarmos o tronco do deus, é possível notar que aparenta ser um pouco mais 

pesado do que o de uma pessoa com o tronco definido. Assim sendo, pode-se inferir 

que o que importa nesta imagem é o que ela representa. Thor em cima de um abismo 

com o seu martelo na mão direcionado para o céu, pode ser entendido como uma 

demonstração do seu poder e da sua grandeza como a de um deus. O fato de que o 

martelo está direcionado para o céu pode ser entendido como uma aproximação das 

armas com o sagrado. A sua postura, seu olhar voltado para o infinito e sua capa 

voando mostram a grandeza de um deus. Nesta arte o corpo definido está escondido 

por trás das vestimentas, o que realmente importa é a postura que mostra o esplendor 

de Thor e a aproximação da arma com o divino. A aproximação do martelo de Thor 

com o divino pode ser entendido pelo fato do martelo possui um nome: Mjölnir. O 

fato de que esta arma possui um nome mostra que a arma não é apenas um simples 

item de combate, ela possui uma personalidade e uma importância para a figura do 

deus em questão. 

Um exemplo peculiar é a escultura em pedra de Lindisfarne (Figura 17), na 

Inglaterra (século IX dC). A procissão de guerreiros é uma reminiscência de forças 

conjuntas para a batalha final de Ragnarok. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thor_oder_Thunar.jpg
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Figura 17: Escultura em pedra de Lindisfarne 

Fonte: John Lindow, Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, 

and Beliefs, 2011. 

Nesta representação arcaica do Ragnarok é possível notar que as armas 

também estão direcionadas para o céu. Logo, é possível interpretar que o mais 

importante, nas representações artísticas, é o aspecto sagrado e a aproximação com o 

divino por meio das armas, que, podem ser entendidos, como os itens mais 

importantes na guerra, e não por meio do corpo. É possível compreender que a 

valorização do corpo definido é uma característica da contemporaneidade. Os corpos 

da mitologia representados nos games atuais possuem um reflexo dos valores da 

valorização do corpo, conforme analisado nas figuras acima.  

As duas análises, das imagens artísticas e das imagens do jogo, possuem o 

mesmo ponto de partida, a mitologia nórdica, contudo é evidente que no processo de 

transcriação existe um viés predominante da cultura mais próxima ao período 

temporal da produção do jogo. Prova disto é a aproximação da contemporaneidade 

vista no jogo e o distanciamento do mito. O personagem Thor retratado no game 

possui traços físicos do perfil padrão de um homem atual, ou seja, ele é forte e tem 

uma feição de alguém que quer guerrear, como citado anteriormente, isto é uma 
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característica de inspiração da sociedade contemporânea, logo a lógica de produção 

do jogo revela códigos que trazem a maneira de ver o mundo atualmente e não como 

foi representado pela história da arte clássica. Esta transição cultural, porém, não é 

sempre totalmente fiel. Pelo fato do jogo ter sido produzido na época atual, existem 

traços da cultura, dentro da semiosfera, atual que implicam a transcriação, Segundo 

Nunes:  

Dentro da semiosfera, nenhum sistema de signo tem sua significação 

acabada, conferindo à cultura dinamismo, assegurando a ação do signo ad 

infinitum, construindo novas informações que serão traduzidas, ou 

modelizadas, em linguagens, textos, códigos, em processo contínuo. 

(NUNES, 2011, p. 19) 

É possível entender que a cultura é algo que está num contínuum, portanto, em 

um processo de adaptação de um mito para um jogo sofre intervenções culturais 

atuais, tais quais as representações do corpo percebidas no jogo. Consequentemente, 

esta última afirmação só é possível de ser feita se entendermos o corpo como 

linguagem proposto pelas teorias apresentadas por Baitello Junior:  

O corpo é a linguagem e, ao mesmo tempo, produtor de inúmeras 

linguagens, com os quais o ser humano se aproxima de outros seres 

humanos, se vincula a elas, cultiva o vínculo, mantém relações e parcerias. 

(BAITELLO, 2005, p 62).  

 

Pelo fato do corpo mediado ser a comunicação primária conforme alega Harry 

Pross (apud BAITELLO JUNIOR, 2005), a Esemble trabalhou os detalhes das 

unidades militares do jogo, para que o corpo das unidades refletissem as 

características dos guerreiros nórdicos. Um exemplo é a representação do Ulfsark
52

 

que é um berserker (bearshirt), que, no mito, é um guerreiro em forma humana que 

somente respondia ao deus Odin; usava armadura leve, um arsenal amplo desde 

espadas até machados, e, mesmo em momentos de fúria, usavam roupas que os 

protegessem do frio, segundo a perspectiva de Davidson (1990).  

No game, esta unidade pode ser produzida por ordem de qualquer deus, logo, 

não há fidelidade a Odin, o guerreiro tratado no jogo como unidade militar é 

representado por um homem fisicamente forte sem armadura leve; estas unidades 

                                                        
52

 Guerreiros vikings que usavam peles de lobo em batalha eram conhecidos como Ulfsarks, outra 

tradição dos Beserks (peles de urso). Eles geralmente usavam uma armadura mínima, preferindo a 

liberdade de movimento ao invés do mais pesado proteção. (DAVIDSON, 1990) 
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usam apenas uma calça, uma pele de lobo cobrindo o corpo e a cabeça do lobo 

cobrindo a cabeça e parte do rosto, característica típica das unidades berserks, e um 

machado, arma típica nórdica. Portanto, no ato comunicacional do jogo, o corpo se 

torna um elemento de grande importância para se analisar os aspectos materiais como 

mostrados acima. Tais elementos carregam em si a memória e acionam a lembrança 

dos mitos nórdicos Berserker e o Ulfsark para a comunicação corporal das unidades 

do game. No jogo existe a performance das unidades militares em ação durante toda 

sua representação física e comunicacional por meio de todos os objetos que 

acompanham os corpos dos soldados: machados, escudos e roupas de lobo. A maneira 

como estes detalhes são transportados para o corpo das unidades militares refletem 

numa transcriação de memória da mitologia nórdica para a realidade do jogo.  

Tendo em mente todos estes elementos que constituem a transcriação de um 

mito para o jogo, deve-se entender que o consumo aparece como um elemento 

constituinte e unificador do mito arcaico transcriado na contemporaneidade. É 

possível notar que a mitologia é aproximada com a temática da guerra. É interessante 

considerar a guerra como um tema corriqueiro nos jogos, especialmente quando o 

game tem como matriz narrativa alguma mitologia. Esta justaposição cria novas 

relações em que, no caso do game, a guerra não pode ser guerra por si só, mas ela 

deve sempre ter uma temática por trás e, por consequência, a mitologia é um tema que 

dá uma base relevante para este tipo de jogo. Assim, a guerra e a mitologia são dois 

elementos arcaicos que se adaptam e se transformam em elementos de consumo 

contemporâneos. Porém, todo esse consumo ocorre na esfera do jogo. Segundo Alves: 

“A criança, o adolescente e o adulto, quando se entregam ao jogo, estão certos de que 

se trata apenas de uma evasão da vida real, um intervalo na vida cotidiana, embora 

encarem essa atividade com seriedade” (ALVES, 2004, p. 18). Aqui é presumível 

dizer que o consumo simbólico, afetivo e midiático ocorre durante essa evasão de 

tempo do jogador.  

Outra característica relevante é o fato que Alves diz que o game pode ser 

consumido por crianças, adolescentes e adultos. O que nos leva a pensar nas práticas 

jovens, como o cosplay de personagens de videogames míticos contribuindo também 

como a ampliação da memória do mito atingindo crianças, adolescentes e adultos. 
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Capítulo 3 – Games míticos e a prática cosplay 

Antes de iniciar o trabalho de análise do cosplay com base em personagens de 

videogames míticos, é importante definir o que é cosplay. Segundo a Profa. Dra. 

Mônica Rebecca Ferrari Nunes, em artigo publicado na Revista Famecos (2013), o 

termo cosplay é:  

Composto pela junção dos vocábulos, em inglês, cos   costume e play   

brincar, jogar, encenar, a palavra diz respeito às práticas de comunicação e 

de significação culturais vividas por jovens que se vestem e atuam como 

seus personagens preferidos. (NUNES, 2013, p. 2).  

 

Com esta definição, é inquietante perceber como a prática cosplay surge 

devido a um interesse do jovem em um certo elemento midiático. Portanto, o gosto é 

um dos fatores para a escolha do cosplay, ainda que não seja o único. 

Neste sentido, é importante entender como o cosplay surgiu. Segundo a 

pesquisa de Nunes (2013) a primeira aparição de cosplay foi em 1930 nos eventos de 

ficção cientifica nos EUA:  

Não há ainda uma historiografia consolidada sobre o cosplay. Existem 

dados esparsos, dispersos em sites não acadêmicos que apontam as 

convenções de ficção científica surgidas nos EUA, em final da década de 

1930, como sua origem, pois, naqueles festivais, fãs se vestiam como 

personagens fílmicos. (NUNES, 2013, p. 2,3)  

 

Segundo Timothy Perper e Martha Cornog, o cosplay surgiu inicialmente em 

1978 no Japão:  

“Purportendly, originating in  apan in 1978 with a performance by Mari 

Kotani parodying either a manga or a anime character, fan performances 

of popular cultural narratives seem to have welled up in various parts of 

the world at that time” (PERPER e CORNOG, 2011, p. 71).  

 

No Ocidente, em meados dos anos 60, os fãs de Jornada nas Estrelas (Star 

Trek)
53

 começaram a ir para as convenções de ficção científica vestidos de 

personagem do seriado em questão (PERPER e CORNOG, 2011). Em 1984, Nov 

Takahashi alegou ter visto fãs de Star Trek se vestindo como os personagens da série 

no evento Los Angeles Science Fiction Worldcon e cunhou o termo Kosu-Pure, que é 

uma versão diminuída de Costume Play. (TAKAHASHI, 2008 apud PERPER e 

CORNOG, 2011). Por meio desta afirmação pode-se notar que o cosplay  começou no 

Ocidente um pouco mais tarde que no Oriente, contudo vale notar que o cosplay 

praticado nos EUA era de um seriado americano e não japonês. Por outro lado, existe 

                                                        
53

 Star Trek é uma franquia de entretenimento norte-americana criada por Gene Roddenberry. A 

franquia iniciou-se como uma série de televisão em 1966, originalmente chamada Star Trek - 

http://www.startrek.com/introduction acessado em Dezembro de 2013. 

http://www.startrek.com/introduction
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um relato de 1974 em que Patten (2004) alega que fãs americanos de mangás e anime 

fizeram cosplay no San Diego Comic-Con International Convention. O que vale 

analisar é que o mangá Shojo começou a sair do Japão e atingir a costa leste 

americana neste período (PERPER e CORNOG, 2011), expandido com isso a prática 

cosplay. 

Segundo Perper e Cornog, a arte e as ilustrações no anime e no mangá 

chamam muito a atenção do usuário: “Japanese Shojo manga art has always been 

based in fashion illustrations, since from its early beginings in the Shojo Bunka – (...) 

– creators were frequently also fashion illustrators” (Arte de manga Shojo japonesa 

sempre foi baseada em ilustrações de moda, desde o seu início no Shojo Bunka - (...) - 

criadores eram frequentemente, também, ilustradores de moda) [tradução livre 

realizada pelo autor] (TAKAHASHI, 2008 apud PERPER e CORNOG, 2011). Neste 

contexto, é plausível fazer uma relação com os cosplayers de personagens vindos de 

games míticos. Em entrevistas com cosplayers brasileiros, pudemos perceber que o 

fator arte e beleza é muito importante para a decisão do cosplay. Em entrevista com o 

cosplayer Gilson, no evento Faraway Anime54, ele afirma que escolheu o personagem 

Morte, que é um líder de ginásio no videogame Pokémon, por vários motivos, sendo 

que um deles é a estética do personagem no game.  

 

Figura 18: Gilson, representado pelo líder de ginásio Morte (à esquerda) 

duelando com Ash, o treinador de Pokémon, representado pelo cosplayer Fernando (à 

direita) no evento Faraway Anime em Dezembro de 2013. 

                                                        
54

 Faraway Anime, Escola Santa Tereza,  1 de dezembro de 2013 , Pirituba – São Paulo  
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Fonte: Captura digital realizada pelo autor 

 

Na figura 18, é possível notar Gilson duelando com Fernando. Nesta imagem é 

possível notar como a prática cosplay está ligada com os videogames. Por tal motivo, 

é relevante entendermos o trajeto desta pesquisa. Vale lembrar que o estudo de 

cosplay baseado em games míticos apresentado neste trabalho é um reflexo do trajeto 

do consumo de mitologia. Inicialmente, a mitologia é criada por diferentes culturas; 

em nossa sociedade de consumo ela pode ser  transcriada para um certo game. Um 

cosplayer tem contato com este game e acaba se familiarizando e criando afetividade 

com este jogo. Assim sendo, este cosplayer acaba fazendo cosplay de um personagem 

de um game mítico. Este é o caso de Gilson, que inspirou parte do título deste 

trabalho. Durante o evento Faraway Anime o jovem disse: “Eu sou um gamer e 

cosplayer” (Gilson, 2013). Evidenciando as relações entre o jogo e a prática cosplay 

de um game mítico, o Pokémon, que, por sua vez, tem sua lógica de produção 

narrativa, sua matriz, na mitologia. 

Vale lembrar que está figura possui algumas características que devem ser 

analisadas. O que é inquietante nesta foto é que os cosplayers cruzam duas narrativas 

diferentes em planos distintos. Os jovens representam uma cena de duelo da franquia 

Pokémon que ocorre tanto no videogame quanto no anime. No jogo e no desenho, Ash 

deve vencer os líderes de ginásios a fim de conseguir uma determinada insígnia e, 

assim, se tornar o melhor treinador de pokémons. Portanto, o duelo é algo decisivo 

para que isso aconteça. O mais curioso desta foto é que os jovens estão duelando 

como cosplayers e, também, com o videogame. Fernando e Gilson seguram em suas 

mãos o console de videogame Nintendo 3DS55 e os dois estavam jogando Pokémon 

Black/White 2. Eles não estavam encenando a mesma batalha no jogo, porém com 

esta informação é possível notar a influência do videogame na escolha de um cosplay.  

 

3.1 Hibridismo no cosplay 

 

                                                        
55

 O Nintendo 3DS é um console portátil produzido pela Nintendo e lançado em 2011, sucessor do 

Nintendo DS. Tem a capacidade de produzir imagens em três dimensões sem óculos especiais e é 

compatível com títulos dos antecessores Nintendo DS e DSi. Fonte: 

http://www.gamasutra.com/view/news/27779/Nintendo_Announces_New_Nintendo_3DS_Portable_Sy

stem.php acessado em Dezembro de 2013 

http://www.gamasutra.com/view/news/27779/Nintendo_Announces_New_Nintendo_3DS_Portable_System.php
http://www.gamasutra.com/view/news/27779/Nintendo_Announces_New_Nintendo_3DS_Portable_System.php
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Analisando a última figura e entendendo como ocorre um evento de cosplay 

cujo os cosplayers são baseados em games míticos, é peculiar entender como ocorre o 

hibridismo nestes eventos. O hibridismo ocorre, também, em narrativas 

completamente distintas, este é o caso do crossover.  

É curioso entender que o crossover é um exemplo de hibridismo da indústria 

cultural. O crossover se baseia numa mistura de signos de culturas distintas e, assim, 

cria uma nova narrativa. Portanto, o encontro de dois mundos distintos acaba criando 

um novo mundo. Segundo o autor Peter Burke, no livro Hibridismo Cultural, é que 

“devemos ver as formas híbridas como o resultado de encontros múltiplos e não como 

o resultado de um único encontro.” (BURKE, 2008, p.31). Nesta afirmação nota-se 

que o crossover que gera uma nova narrativa é um exemplo de jogo que cria um 

resultado de encontro diversos, assim gerando uma narrativa do game totalmente 

diferente dos dois mundos encontrados anteriormente como, por exemplo, o jogo 

Final Fantasy Dissidia, que é um jogo de luta com elementos de RPG de ação 

desenvolvido e publicado pela Square Enix para o PlayStation Portable, como parte 

da campanha para o 20 º aniversário da série Final Fantasy. Foi lançado no Japão em 

18 de dezembro de 2008. Neste game, elementos de diversos jogos da franquia Final 

Fantasy se cruzam e criam uma nova narrativa. 

Um fato curioso é o consumo simbólico de elementos da indústria de 

entretenimento em eventos de anime. Quando estas várias narrativas se cruzam, os 

participantes do evento de cosplay realizam rupturas dentro do mundo do anime, 

game ou filme. 

O que implica na ruptura é a própria atuação dos personagens de cosplay. Em 

visita ao evento Anime Dreams 2013
56

, foi possível notar que na vivência do evento 

de anime e para que a experiência do cosplay seja completa, é necessário que a 

existência da perspectiva seja coletiva. Logo, todos os cosplayers no evento devem 

imergir em seu papel e ser, de fato, o seu personagem. É muito comum ver e ouvir os 

praticantes de cosplay representando seus personagens com falas, gestos, movimentos 

e cenas do enredo de seu papel escolhido no evento. O mais interessante deste fato é 

que não há fronteiras; os mundos dos personagens se hibridizam. Por exemplo, é 

muito comum assistir cosplayers de certo anime duelando com personagens de outros 

animes, o que seria impossível no anime pois o mundo de dois desenhos distintos não 

                                                        
56

 Anime Dreams 2013, Colégio Marista Gloria, São Paulo, SP. Dias 25,26 e 27 de janeiro de 2013.  
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se cruzam.  

 Analisando este fato sob a ótica de Kuhn (2003), pode-se entender que os 

animes, games ou filmes criam certo paradigma para os seus trabalhos, contudo, num 

evento de anime, quando os cosplayers cruzam estes mundos pré-estabelecidos, eles 

estão gerando uma nova anomalia para os paradigmas já estabelecidos e sugerindo um 

novo paradigma de entretenimento em um nível de cruzamento distinto de 

plataformas, pois é possível notar um personagem de game duelando com um 

personagem de filme. Um exemplo interessante deste fato pode ser analisado na 

figura 19: 

 

 

Figura 19: Eartquake duelando contra Freddy Krueger no evento Anime 

Dreams de Janeiro de 2013. 
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Fonte: Captura digital realizada pelo autor. 

 

Nesta foto, nota-se o personagem Earthquake (à esquerda), de videogame 

intitulado Samurai Showdown
57

 , duelando com a figura de Freddy Krueger (à direita) 

do filme de terror A Hora do Pesadelo
58

 . É interessante notar que é comum ocorrer 

crossover entre filmes de terror americanos, mas, no caso do fato ocorrido no evento 

Anime Dreams, ocorreu um cruzamento entre um filme e um game. Este fato ocorre 

com mais frequência em eventos de animes, pois é neste momento em que os jovens 

estão abertos a rupturas e as perspectivas da existência coletiva alteram e, assim, os 

jovens se sentem mais abertos para realizar distintas extrusões. O que já é pré-

estabelecido pelas empresas produtoras de games e filmes não vale mais como regra 

num evento de anime. O hibridismo acontece aqui não apenas como um único 

encontro, mas sim como a junção de dois mundos gerando uma nova narrativa de 

consumo codificada como uma nova forma de teatralidade. Segundo Nunes (2013), 

nas primeiras aparições da prática cosplay em 1930, os fãs interpretavam cenas dos 

filmes durante os eventos de ficção científica: “Esta atividade teria se tornado comum 

e gerado concursos de fantasias denominados masquerades, em que os fantasiados 

poderiam representar um extrato do filme.” (NUNES, 2013, p.3). Os cosplayers 

continuam interpretando as narrativas que geraram seus personagens.  

Para entendermos as práticas de consumo de games míticos é importante 

compreender o que mobiliza este consumo entre os cosplayers. A preferência por 

determinado personagem é frequentemente apontada como uma das razões para a 

escolha que fizeram. Segundo Rocha: “o gosto é um primeiro momento articulado à 

subjetividade. Em um primeiro momento ele está associado ao sujeito que teria um 

“gosto” pessoal e singular; um sistema próprio de atrações e repulsões.” (ROCHA, 

2008, p.124). Tendo esta questão do gosto em mente, é importante compreender que a 

mitologia se torna, por meio do jogo ou do cosplay, um gosto subjetivo para um 

jovem, uma preferência compartilhada com outros jovens. “O gosto é afirmação de 

identidade e estratégia de visibilidade, tomando parte de nossos rituais de encontro 

societal, de identificações e demarcação de diferença (...)” (LANDOWISKY apud 

ROCHA, 2008, p.124). Afinal, foi muito comum encontrar, entre os cosplayers 

                                                        
57

 Samurai Showdown é um videogame de luta japonês, criado em 1993, produzido pela SNK e 

distribuído pela SEGA e SNK para diversas plataformas, tais como Arcade e consoles. 
58

 A hora do pesadelo é um filme americano do gênero terror distribuído por New Line Cinema em 

1984. 
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pesquisados, afirmações sobre a importância do reconhecimento público do 

personagem que representam nos eventos, de alguma forma legitimando seu gosto 

individual. 

Deve-se pensar a prática cosplay, que tem como fonte o game mítico, como 

uma expansão da própria narrativa do game, porque ao realizar o cosplay de um 

personagem mítico, o cosplayer transcria e produz uma nova narrativa, em seu corpo, 

ampliando a memória do mito na cultura, conforme as pesquisas que vêm sendo 

realizadas por Mônica Rebecca F. Nunes têm demonstrado. 

Vale analisar a escolha do cosplay. Este é o caso do cosplayer Gilson, já 

citado anteriormente. No evento Zelda Day
59

, o rapaz fez o cosplay de uma variação 

malvada do personagem Link do jogo The Legend of Zelda
60

, o Link negro, conforme 

mostra a figura 20. Em entrevista o jovem afirma que escolheu o seguinte papel pelo 

fato de gostar muito da roupa negra, dos olhos vermelhos do herói e, principalmente, 

pelo fato dele ser malvado. É possível inferir que Gilson tem uma preferência por 

personagens malvados, portanto ele representa sua preferência por heróis deste tipo na  

prática cosplay. Vale lembrar que The Legend of Zelda é um jogo de ação e RPG que 

mistura diversos elementos mitológicos para criar sua própria narrativa. Portanto, 

mais uma vez, notamos a presença da trajetória da mitologia arcaica, que é transcriada 

para a contemporaneidade, é utilizada num game e, por fim, acaba na prática de um 

cosplayer que gosta de games míticos. 

                                                        
59

 Zelda Day, 28 de Julho de 2013, Parque do Ibirapuera, São Paulo 
60

 The Legend of Zelda é uma série de jogos eletrônicos da Nintendo criada em 1986 por Shigeru 

Miyamoto e Takashi Tezuka. Fonte: http://www.zelda.com/universe/index.html acessado em 

Dezembro de 2013 

http://www.zelda.com/universe/index.html
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Figura 20: Gilson fazendo cosplay de Link negro no evento Zelda Day. Parque 

Ibirapuera, São Paulo, 2013. Fonte: Captura digital realizada pelo autor 

A mitologia pode ser consumida por diversas maneiras por este público, 

porém neste trabalho serão analisados dois modos: primeiro por meio do ato de jogar 

os games e o segundo pela prática cosplay,  

“O cosplay, contração de costume play, chega ao  apão 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 animes. Tokusatsus – 

filmes de efeitos especiais cujos protagonistas são monstros e ou super-

heróis – servem também como inspiração para os cosplayers. (...) e, 

atualmente, seus participantes têm em múltiplas personagens midiáticas 
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fontes para montagem de seus trajes: das personagens de animes aos 

ícones da música pop ou do universo editorial.” (NUNES, 2012b, p. 82) 

A análise de Nunes nos mostra que a prática cosplay é heterogênea, ou seja, 

existem diversos tipos de praticantes de cosplay, motivados por inúmeras razões, por 

sua vez os jovens podem ter como fonte de montagem diferentes elementos da cultura 

pop. Assim sendo, os cosplayers realizaram o consumo de animes, mangás, games  

entre outros, seguindo a cultura selecionada. Ou seja, um cosplayer de Pikachu, 

personagem do game Pokémon, tentará se assemelhar ao representado no jogo. Um 

exemplo interessante é o caso de Fernando, praticante de cosplay do personagem do 

Pikachu no evento Anime Dreams 2013
61

. Os games podem marcar várias etapas das 

vidas dos praticantes de cosplay, quando Fernando (figura 21) de 18 anos foi 

entrevistado, ele disse: “Eu faço cosplay de Pikachu  porque joguei muito Pokémon 

quando era pequeno e esse jogo me marcou muito” (Fernando, 2013). Por meio deste 

relato é possível notar que o jovem possui um afeto grande por este personagem e por 

tal motivo é provável inferir que Fernando produziu um cosplay trancriado da figura 

do Pikachu representado no videogame.  

 

                                                        
61

 Entrevista coletado no Anime Dreams, Colégio Marista Gloria, São Paulo, SP. Dias 25,26 e 27 de 

janeiro de 2013.  
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Figura 21: Fernando interpretando Pikachu do game Pokémon no evento 

Anime Dreams 2013 e o personagem Pikachu do game Pokémon  

Fonte: Captura digital realizada pelo autor e 

http://pokemondb.net/pokedex/pikachu acessado em março de 2013. 

 

Ao analisar esta foto é perceptível que Fernando, à esquerda, tentou, dentro 

dos seus limites técnicos, representar o personagem Pikachu. É notável que ele se 

vestiu predominantemente de amarelo para representar o corpo do Pikachu, pintou as 

suas bochechas de vermelho conforme o personagem e, por fim, usou uma touca para 

simular as orelhas do personagem do game. Por fim, Fernando manteve uma estética 

que se assimilasse ao do Pikachu. Este caso pode ser entendido como uma prática 

comum de cosplay pelo fato do cosplayer tentar se aproximar ao máximo do 

personagem selecionado usando sua criatividade. Esta prática pode ser entendida 

como comum, pois existem práticas de cosplay que rompem com o padrão 

estabelecido.  

Este é o caso do denominado “Guerreiro Pikachu” (figura 22). Neste exemplo, 

o cosplayer se preocupou em ter algum aspecto que se assemelhasse ao Pikachu, 

porém ele rompeu com os padrões estabelecidos pela narrativa original do game. 

 

Figura 22: Guerreiro Pikachu. 

http://pokemondb.net/pokedex/pikachu
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Fonte:http://www.omega-level.net/2012/05/31/cosplay-pikachu-warrior-dares-you-to-

force-him-near-balls-get-it-terrible-pun/ acessado em novembro de 2013 

É relevante entender que o cosplayer manteve a cor amarela usada pelo 

personagem do game, foram mantidas as bolas vermelhas na bochecha e ele colocou o 

rosto da figura no seu peitoral. Contudo, o cosplayer rompe com os paradigmas do 

personagem Pikachu quando ele cria um elemento de uma armadura de guerra se 

baseando no personagem do Pokémon, conforme mostra a figura 23, e em outros 

animes japoneses. É curioso notar que o escudo usado no braço esquerdo do rapaz é 

muito próximo com o escudo do personagem Shiryu do anime Cavaleiros do Zodíaco, 

pelo fato do escudo estar localizado no mesmo braço do personagem do anime e dele 

ser redondo, conforme mostra a figura 23.  Na outra mão do cosplayer é possível 

notar uma espada de grande porte. Esta arma é muito semelhante à espada do 

personagem Cloud do game Final Fantasy 7, principalmente pelo tamanho, pelo fato 

dela estar no braço direito do jovem, e pelo seu formato, conforme mostra a figura 24.  

 

Figura 23: Shiryu do anime Cavaleiros do Zodíaco 

Fonte: http://cavaleiros.wordpress.com/cavaleiros-de-bronze/pb3021-shiryu/  

acessado e dezembro de 2013 

http://cavaleiros.wordpress.com/cavaleiros-de-bronze/pb3021-shiryu/
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Figura 24: Cloud Strife representado no game Final Fantasy 7 

Fonte:http://cdn.pastemagazine.com/www/blogs/lists/2011/02/11/Cloud%20Strife.jpg 

acessado em dezembro de 2013 

 

Segundo Kuhn, “A percepção da anomalia – isto é de um fenômeno para o 

qual o paradigma não prepara o investigador – desempenhou um papel essencial na 

preparação do caminho que permitiu a percepção da novidade.” (KUHN, 2011, p.84). 

Neste caso, a criação desta armadura de Pikachu é uma anomalia dentro do modo de 

se praticar cosplay. Rompendo, assim, o paradigma de produzir cosplay por jovens 

que tentam se assimilar diretamente ao personagem selecionado.  

É interessante notar que o consumo destes jovens não é só individual. É, 

também, consumo coletivo de um grupo de pessoas com interesses mútuos que 

precisam mostrar para os outros do grupo esta maneira de consumir. Por tal razão, 

pode-se entender que a prática de cosplay de personagens de games é um tipo de 

consumo que é enfatizado como um aspecto cultural das relações sociais. O consumo 

ajuda, neste contexto, os jovens a se reafirmarem dentro do mundo games/cosplay em 

que eles participam, logo consumir anime, game ou cosplay não é apenas uma simples 
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prática de consumo, mas sim uma reafirmação da identidade de cada jovem dentro 

deste contexto cultural. E, sobretudo, um modo de ressignificar a narrativa mítica 

original, por sua vez já transcriada no game. 

Na figura 25 podemos notar uma garota que faz cosplay do personagem 

Pikachu e possui, nas costas, uma tatuagem de um Pokémon lendário Lugia. Esta 

intervenção da jovem nos mostra o consumo deste game serve para afirmar a 

identidade da menina. Ela gosta tanto do jogo que faz cosplay de um personagem e 

possui uma tatuagem de outro personagem deste mesmo game. Portanto, ela é o que 

ela consome, conforme será analisado pelos estudos de Silverstone (2011) mais a 

frente.  

 

Figura 25: Cosplayer de Pikachu com tatuagem de Lugia – AnimeWings 2013, Rio de 

Janeiro, novembro de 2013. 

Fonte: Captura digital realizada pelo pesquisador Prof. Dr. Marco Antônio Bin. 

 

A mitologia é texto cultural arcaico, porém com o uso da mitologia em 

narrativas de consumo como o videogame, o mito se torna atual e é consumido, de 

novo, inclusive por outras sociedades não pertencentes ao mito em questão. Por 
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exemplo, um jogador de videogame brasileiro pode consumir um game de mitologia 

nórdica e imergir neste mundo mitológico proposto no game, como o que vimos com 

o game Age of Mythology. 

A mitologia aplicada no game tem como objetivo situar o jogador num 

ambiente criado pelo game e ajudar a imersão na história proposta. Assim sendo, 

pode-se entender que a mitologia, nos games, quebra a barreira do tempo e traz para a 

contemporaneidade um tema antigo, mas que nunca deixa de ser atual, lembrando 

Silverstone (2011). 

Os games que carregam a temática mitológica trazem à tona a questão do 

tempo. Como Silverstone (2011) afirma, o passado se funde com o futuro e a 

nostalgia com o desejo como já demonstrado neste trabalho. Assim sendo, um jogo 

com este caráter ajuda o usuário a quebrar as barreiras do tempo e fazer parte de um 

passado ou de um mito. O game não apresenta apenas um aspecto lúdico, mas sim um 

caráter participativo com o tema e com o tempo histórico que é proposto, portanto um 

jogador pode se sentir um dentro da pele de um personagem do videogame e fazer 

parte da época em que é proposto o mito. Consequentemente, investigar os processos 

de consumo de games míticos por meio do reconhecimento de matrizes narrativas que 

criam modos diversos de atualização do mito é uma maneira de trazer à tona a questão 

da atemporalidade do desejo relacionada ao consumo e à memória.  

Vale compreender auxiliados por Silverstone (2011, p.150) que “(...) nesse 

consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios significados, 

negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo. Sou o 

que compro e não mais o que faço, ou, de fato, penso”. Portanto, quando um 

cosplayer consome um anime ou game que relembra sua infância, faz jus a seu 

significado, se identifica e se afirma naquele cosplay. Por tal razão, reforça seus 

valores e, assim, o seu mundo ganha significado. O consumo serve para afirmar o que 

ele pensa e o que ele é. 
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Considerações finais 

 

Diante da complexa situação que os games míticos e os cosplays baseados em 

mitologias se encontram, podemos concluir que a mitologia é um elemento 

amplamente consumido na atualidade. A mitologia usada num game ou na produção 

de um cosplay passa por um processo de transcriação. O conceito de transcriação de 

Haroldo de Campos guiou-nos durante grande parte deste projeto para nos auxiliar na 

explicação de que quando uma mitologia é usada num jogo, ela não é traduzida 

simplesmente, ela recebe uma tradução poética que sofre diversas intervenções do 

próprio criador e dos códigos da cultura em que está inserida. O mesmo acontece no 

cosplay quando um jovem decide incrementar o seu personagem usando o próprio 

console como parte da vestimenta, conforme vimos na figura 18. 

Concluímos que a mitologia não é apenas reproduzida nos elementos de 

consumo do cotidiano, ela passa por um processo de transcriação a fim de se adequar 

aos parâmetros da contemporaneidade. Por tal motivo, é importante entender as 

lógicas de produção de videogames e dos cosplays, para que se entenda como um 

elemento de uma cultura arcaica deixa rastros de uma memória que é mantida por 

meio da produção transcriada de um game ou cosplay. 

Os estudos de memória de Lotman nos guiaram de maneira muito clara para a 

compreensão da cultura como memória e como este fato interfere na produção 

midiática de jogos, principalmente os míticos. Foi possível entender que na produção 

de um videogame existe um processo de adaptação cultural baseado na memória. 

Mircea Eliade nos forneceu os estudos das estruturas mitológicas de diversas 

sociedades arcaicas que nos auxiliaram na criação das matrizes. Outros estudiosos, 

como Gruzinki, Davidson e Lindow nos providenciaram conhecimentos de diversas 

mitologias já existentes para que pudéssemos fazer as comparações entre elas e 

enxergarmos semelhanças e diferenças também comparando com o que encontramos 

nos jogos. 

Notamos também a presença do hibridismo nos eventos de anime. Pudemos 

ver personagens de narrativas distintas se encontrando e criando uma nova narrativa. 
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Usamos o conceito de crossover para melhor descrever a situação. Notamos que 

existe o crossover nos jogos de videogames e também na prática cosplay durante os 

eventos. Este fato despertou bastante curiosidade visto que os jovens estavam fugindo 

das narrativas pré-estabelecidas e criando uma nova. Para entender melhor este fato 

usamos os estudos de Peter Burke sobre hibridismo cultural. 

Por meio de nossas entrevistas e discussões, descobrimos que o consumo 

possui um papel importante na produção de videogames e de cosplay. O consumo 

aqui, além de material, é simbólico, midiático e afetivo. Isto é interessante, pois a 

produção de um jogo ou de um cosplay mudam, visto que a materialidade é 

importante, porém a narrativa e seus personagens possuem grande relevância. Um 

exemplo é o jovem Gilson, cosplayer que gosta de fazer cosplay de vilões. Ele, além 

de consumir os aspectos físicos para a construção da roupa, consome o personagem 

malvado do jogo Legend of Zelda e reproduz o Dark Link, conforme mostra a figura 

20. 

Vale entender, ainda, que as duas matrizes estabelecidas no capítulo 2 não são 

suficientes para abranger a complexidade do objeto estudado. Portanto, pensamos 

numa terceira matriz:  

1. Games que cruzam as duas matrizes narrativas descritas no trabalho 

para criar uma mitologia com elementos de mitos que já existem, como 

o Dante’s Inferno62. 

 

Chegamos à conclusão que esta matriz é importante pelo fato dela ser um 

cruzamento entre a primeira e a segunda. Esta matriz propõe o estudo de uma 

narrativa que usa de elementos, personagens e narrativas de mitologias já existentes, 

além de usar estruturas mitológicas e, por meio destes itens, ele cria a sua própria 

narrativa mitológica. No caso do jogo, o enredo também é transcriado. A história 

consiste em Dante fazendo uma jornada ao inferno a fim de salvar sua mulher Beatriz. 

Ao descer a cada círculo, o protagonista encontra diversos elementos de mitologias já 

existentes e pelo fato, do próprio autor criar a sua trajetória no inferno, ele cria sua 

própria narrativa sendo que são usadas estruturas mitológicas para a própria criação 

do enredo, por exemplo, a floresta que aparece no início da história que é um 

                                                        
62

 Dante's Inferno é um jogo eletrônico do gênero ação-aventura. O jogo foi desenvolvido pela Visceral 

Games foi publicado pela Eletronic Arts para Xbox 360 e PlayStation 3 em 2010. Fonte: 

http://previews.teamxbox.com/xbox-360/2357/Dantes-Inferno/p1/ acessado em Janeiro de 2014 

http://previews.teamxbox.com/xbox-360/2357/Dantes-Inferno/p1/
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elemento mitológico. Esta é uma breve análise desta matriz que será estudada num 

projeto futuro.  

Por fim, podemos concluir que os estudos de jogos mitológicos - os games 

míticos - são importantes para entender a manutenção da memória do mito que vive 

ainda na contemporaneidade por meio de diversos produtos midiáticos, sejam eles o 

game, o cosplay ou o anime. Este trabalho se propôs a trilhar este caminho que se 

abre no âmbito da comunicação e do consumo, mas acima de tudo buscou contribuir 

com os estudos de narrativas mitológicas na era do consumo. As narrativas 

mitológicas possuem diversas faces, pois se materializam diversos produtos, em 

diversos meios para distintos públicos. Assim nos mostrando a importância de estudar 

como são os caminhos traçados da produção midiática destes produtos mitológicos. A 

cultura como memória é algo moldável para as mais diferentes sociedades e o 

caminho transcriado é cheio de peculiaridades que são hibridizadas pelos mais 

distintos produtos e práticas de consumo. 
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