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RESUMO 

 

 

 

Cosplay – fantasiar e expressar 
 

Nesta pesquisa o campo privilegiado é o dos estudos de culturas populares, em 
específico, as experiências e suas expressões estéticas. Analisam-se 
comportamentos públicos, coletivos, oriundos do processo de comunicação de 
massa. Parte-se do pressuposto de que a linguagem da performance abre novas 
possibilidades para leitura a antropológica e suas questões interpretativas. Dentro da 
cultura pop japonesa encontra-se o objeto da pesquisa: a prática do cosplay 
realizada em eventos de animação japonesa no Brasil. Trata-se de um hobby que 
consiste em fantasiar-se de personagem de desenho animado, filme, jogos de 
videogame e outros. Existem praticantes de cosplay em vários países do mundo que 
se fantasiam durante os eventos e neles têm a chance de vivenciar por alguns 
momentos o personagem homenageado. O concurso de cosplay é um atrativo 
dentro da programação, existindo uma dinâmica própria como regras e ambiente. 
Pretende-se entender o ato do cosplay como manifestação performática, sendo 
passível de leitura e interpretação, propondo uma reflexão sobre como atividades 
coletivas artísticas podem ter relação com outras formas de atividade social.  
 
 

Palavras-chave: etnografia, performance, cosplay. 
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1  INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa o campo privilegiado é aquele dos estudos sobre culturas 

populares, em específico certas experiências do campo do “pop” e suas expressões 

estéticas. Analisam-se então fatos, eventos e manifestações culturais expressas em 

comportamentos públicos, coletivos, oriundos do processo de comunicação de 

massa. Logo, as possibilidades produtivas, formas expressivas e organizacionais 

destes comportamentos públicos no sentido de se tornarem portadores da 

visibilidade performática e potencial de mobilização coletiva.  

Parte-se do pressuposto de que a linguagem da performance, tanto como 

objeto quanto como instrumento de análise, abre novas possibilidades para leitura 

antropológica e para questões interpretativas, e que delas se desdobram novas 

leituras e possibilidades de re-produção cultural, ultrapassando os próprios códigos 

de origem. Na presente pesquisa,  entende-se então culturas populares como 

manifestações estéticas, performáticas e lúdicas, bem como enquanto expressões 

da vida social, articuladas analiticamente enquanto sistemas simbólicos, redes de 

sociabilidade, processos e produtos culturais em movimento.  

Dentro da cultura “pop” japonesa encontra-se o objeto em específico da 

pesquisa: a prática do cosplay realizada em eventos de animação japonesa no 

Brasil. Trata-se de um hobby que consiste em fantasiar-se de uma personagem de 

desenho animado, filme, jogos de videogame e outros. O termo vem da junção da 

palavra inglesa costume (fantasia) + play (brincar). Existem praticantes de cosplay 

em vários países do mundo. As pessoas se fantasiam para participar de eventos, 

geralmente de animação japonesa. No evento elas têm a chance de vivenciar por 

alguns momentos o personagem homenageado. O concurso de cosplay é um 

atrativo dentro da programação do evento, existindo toda uma dinâmica própria 

destes concursos como regras e ambiente. O público deste evento é chamado de 

“otaku”, termo utilizado no Brasil para fãs de animação japonesa. Logo, pretende-se 

entender o ato do cosplay como manifestação performática, sendo passível de 

leitura e interpretação. 

  A proposta justifica-se em função do crescente e acelerado desbordamento 

do conceito de “cultura popular” em direção a uma maior diversidade de 
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manifestações urbanas, contemporâneas e caóticas, e a necessidade que temos em 

aprimorar nossos conceitos e etnografias. Esta abertura teórica e metodológica faz-

se necessária para que possamos indicar algumas perspectivas mais inclusivas e 

aprofundadas sobre as manifestações que se dão nesta fronteira entre o que nos 

acostumamos a pensar como “culturas populares”, e a retumbante cultura pop dos 

dias atuais. Acredita-se que através de trabalhos etnográficos neste campo 

específico, colabora-se com o delineamento mais ajustado de conceitos como 

cultura popular e cultura pop.  

O conhecimento produzido ajuda na discussão sobre as culturas do popular, a 

partir da intersecção com as emergentes formas de economia da cultura, das 

políticas públicas de cultura e/ou das questões ligadas ao fomento de formas 

inclusivas de populações à margem dos circuitos legitimados da produção cultural, 

pelo poder público, pelo mercado de bens simbólicos em geral.  

Neste sentido esta pesquisa é uma contribuição às discussões das 

manifestações culturais, de como se apresentam, enfim, em todos os sentidos: 

tradicional, popular, pop, erudita, tendo em vista que não se trata de algo fixo, mas 

ao contrário, do seu caráter sempre mutável. 

Atualmente, na sociedade marcada pelo capitalismo pós-indutrial, a cultura 

pós-moderna caracteriza-se pela espetacularização dos acontecimentos sociais, o 

consumo exacerbado, movimento constante e a fragilidade dos laços afetivos. O que 

leva à pergunta crítica: qual o lugar do coletivo na sociedade atual? Quais e como 

devem ser os investimentos na organização de ações coletivas (econômicas, 

culturais, estéticas, afetivas)? Como interpretar tais ações? Uma possibilidade é 

mostrar como a “performance” abre nova possibilidade para leituras antropológicas e 

para questões interpretativas.  

Para Victor Turner, a performance não pode ser considerada um mero reflexo 

do sistema social. As formas artísticas se constituem em lugares privilegiados para 

compreender como são ordenados certos princípios do sistema cultural: sua 

produção, sua reprodução, como também suas possíveis transformações. O estudo 

da performance busca compreender  a vida social a partir dos momentos de 

suspensão de papéis. (TURNER, 1982)1 

                                                 
1
 Ver TURNER, Victor. From ritual to theatre. New York: Performing Art Journal, 1982 
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Assim, pretende-se entender o cosplay enquanto performance a partir da sua 

leitura e interpretação, isto é, uma reflexão antropológica. Reflexão que tem como 

referência autores da teoria da performance como Victor Turner e Richard 

Schechener.2 

Logo, partindo deste pressuposto, podemos propor uma reflexão sobre como 

atividades coletivas que podem ser pensadas como estéticas/artísticas se 

relacionam com outras formas de atividade social. Entender se estas atividades 

coletivas podem ser consideradas “artísticas” e que relação elas tem com a vida das 

pessoas do grupo que promove torna-se uma questão fundamental.  

Para então compreender o movimento de certas atividades como produção 

musical, danças, e o cosplay neste sentido, no qual elas alcançam diferentes 

contextos sob a forma de produtos culturais “exóticos” através da mídia e da 

espetacularização. 

 Procura-se perceber como, através da sua “atuação” os cosplayers “revelam” 

aspectos de sua subjetivização que não estão, necessariamente, no discurso destes 

“atores”. Há neste trabalho o esforço de interpretar o cosplay como um tipo de 

metateatro e que o evento que analiso, uma espécie de “festival” com concurso de 

fantasias e performances, acaba por se constituir num espaço simbólico e de 

representação metafórica da realidade social, através do jogo de inversão e 

desempenho de papéis figurativos que sugerem criatividade e propiciam uma 

experiência singular, que é, ao mesmo tempo, “reflexiva”, ou seja, revela aspectos 

do social sem que os performers tenham consciência desta “reflexividade”. 

Desta maneira, o trabalho procura fazer o que o Turner sugere: conhecer as 

contradições inerentes à estrutura social através de um deslocamento do olhar para 

elementos antiestruturais, situações liminares/linóides representadas por 

performances que interrompem o fluxo da vida cotidiana. (SILVA, 2005)3 

Este foco no performer deve ser levado à luz de outro importante autor dentro 

deste campo antropológico que é Richard Schechner, através de uma interpretação 

que analisa a relação entre nativo ( “me/eu” - pessoa sem fantasia), o personagem ( 

“not-me/não eu” - personagem da mídia existente), e, finalmente, o cosplayer (”not-

                                                 
2
 TURNER, Victor. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Ed. Vozes 1974 e SCHECHNER, Richard. 

Performance Theory, Nova York: Routledge, 1988  
3
 SILVA, Rubens Alves. “Entre “Artes” e “Ciência”: a Noção de Performance e Drama no Campo das Ciências Sociais”. In: 

Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, v. 24, ano 11, 2005 
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not-me/não-não-eu”, ou aquilo que seria o resultado deste encontro numa outra 

dimensão, a performática). Neste sentido é que se pode perceber a “performance” 

tanto como objeto de observação quanto como instrumento analítico, pois neste 

processo de transformação do nativo em cosplayer, ou em “não-não-eu”, quando a 

pessoa se constrói como herói/personagem, é que se pode perceber como o 

sujeito/cosplayer deseja ser visto, e, através deste “jogo”, percebemos, também, os 

valores, significados, metáforas, enfim, as alegorias em jogo, Enquanto “um cálculo 

do lugar olhado (e ouvido) das coisas” por parte do performer (cosplayer), podemos 

apreender como o processo de construção do personagem dentro do encadeamento 

do “me-not/me-not/not/me” pode ser compreendido respectivamente com “pessoa, 

personagem, cosplayer/performer”. (DAWSEY, 2005 e 2006)4 Assim, podemos 

entender o performer (cosplayer) e sua performance, que revelam o processo de 

construção para poder ser visto, notado, e ganhar notoriedade no seu meio.  

 

  

1.1  TEMA & PESQUISADOR 

A presente monografia decorre de uma pesquisa etnográfica que teve início 

com meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da PUC (Pontifícia 

Universidade Católica) no ano de 2008. Este trabalho teve como objeto de estudo a 

cultura pop japonesa, em específico o Cosplay, também.  

A pesquisa teve continuidade na área antropológica com a etnografia (durante 

eventos de cosplay), entrevistas, fotografia e filmagem. O objetivo foi etnografar o 

ato de representar personagens midiáticos através das fantasias e, assim, poder 

trabalhar as “atuações” ao nível de performance. 

Acredito que cabe aqui relatar minha primeira aproximação ao objeto de 

pesquisa e relatar a produção realizada até então. Durante a disciplina de 

epistemologia do conhecimento na graduação do curso de ciências sociais foi 

possível realizar um exercício de auto-reflexão com base nos textos de entrevista-

biográfica de Norbert Elias (2001)5 e Thomas S. Kuhm (2006)6. Percebeu-se que o 

                                                 
4
 DAWSEY, John C. “O teatro dos „Bóias frias‟: Repensando a Antropologia da Performance”. In: Horizontes Antropológicos. 

Porto Alegre, v. 24, ano 11, 2005 e DAWSEY, John C. “Turner, Benjamin e a Antropologia da Performance: O lugar 
olhado (e ouvido) das coisas”. Campos (UFPR). Curitiba, v. 7, 2006 

5
 ELIAS, Nobert. Norbert Elias por ele mesmo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

6
 KUHN, Thomas. O caminho Desde a Estrutura. São Paulo: Editora UNESP, 2006 
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direcionamento para a temática da pesquisa se deveu à minha ascendência 

japonesa. Desde cedo freqüentei eventos de animação japonesa, porém de forma 

distante e tinha grande estranhamento em relação ao que seria meu futuro objeto de 

pesquisa, o cosplay. Não conseguia conceber como algumas pessoas faziam aquele 

grande esforço (principalmente em relação ao dinheiro) para fantasiar-se como 

personagens. Após um tempo relativamente afastado deste meio retornei a 

freqüentá-los, então como participante do núcleo de fotografia do curso de 

jornalismo da PUC-PR e também aluno do curso de Ciências Sociais. Neste 

segundo momento, passei a olhar o cosplay como possível tema para um trabalho 

fotodocumental e como fotógrafo não senti mais aquele antigo “estranhamento” pois 

olhava aqueles personagens como objeto fotográfico, interessantes em si mesmos. 

Consegui produzir um ensaio fotográfico para o núcleo e ampliei minha análise para 

a produção de um livro-reportagem como trabalho de conclusão do curso de 

jornalismo. Apontando uma crítica à imagem superficial do cosplay divulgada pela 

mídia, o livro-reportagem, de certa forma, cumpria seu objetivo de mostrar o 

fenômeno mais a fundo, mais detalhadamente, com explicações históricas e até 

mesmo sociológicas, tentando suprir esta falha que a mídia cometia, no meu modo 

de ver.  

Esta nova versão da minha abordagem do cosplay, que apresento agora, tem 

como base uma pesquisa etnográfica sobre o objeto através do método 

antropológico de observação participante do pesquisador: em conversas com 

cosplayers, e participando de eventos da mesma natureza, tentei apresentar e 

organizar elementos referentes ao tema. A produção de dados ocorreu durante 

eventos e na loja de produtos relacionados à animação japonesa (que também 

vende as fantasias) onde trabalhei durante o período de pesquisa podendo assim 

produzir anotações de campo.  

É importante destacar o fato das entrevistas e conversas informais terem sido 

realizadas dentro dos eventos ou na loja freqüentada pelos cosplayers, ou seja, o 

ambiente natural que costumam frequentar, assim não se criou nenhuma situação 

artificial. Outro meio utilizado foi entrevista por email ou programas de mensagem 

instantânea. O uso deste tipo de entrevista se deve ao fato de alguns colaboradores 

residirem em outros estados do país. Também se fez uso de redes sociais de 
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relacionamento como o Orkut, tanto para achar entrevistados como também como 

fonte de pesquisa para produção de outros dados. Outras fontes não menos 

importantes foram os organizadores de eventos, pesquisadores, costureiras, 

comerciantes e outros profissionais que estão ligados de alguma forma ao mundo do 

cosplay, sendo caracterizados também como informantes. 

Percebe-se então que existe uma série de circunstâncias que ajudam a dar 

forma ao conhecimento. O fato de também cursar dois cursos diferentes fez ampliar 

a forma de trabalho. Obtive conhecimentos sobre fotografia durante o curso de 

comunicação social com a disciplina de fotojornalismo, e, a partir dela fiz uso da 

fotografia como elemento essencial na produção etnográfica.  

Este aspecto metodológico acerca do uso da fotografia é amplo, mas quero 

destacar aqui, primeiramente, o fato de que ela tanto ajuda o pesquisador a se 

inserir no meio pesquisado como também serve de ferramenta adicional na 

pesquisa. É importante salientar o fato de que poder trabalhar numa loja do estilo 

serviu de campo de pesquisa diário e alimentou minha rede de contatos durante a 

pesquisa. Antes disso, como dito anteriormente, minha familiaridade de certa forma 

com o objeto também contou (principalmente no que se refere a reconhecer 

personagens dos cosplays, estratégia importante da pesquisa ), embora não tivesse 

sido determinante. 

 

 

1.2 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

O contexto da época em que esta pesquisa esteve sendo realizada também 

teve importância: a influência da mídia deve ser levada em consideração nesta 

pesquisa. O ano de 2008 foi marcado pela comemoração do centenário da 

imigração japonesa, fato bastante explorado pelos meios de comunicação. Isto 

acarretou a popularização do cosplay num aspecto geral, tanto no reconhecimento 

das pessoas como também como inspiração para começar a fantasiar-se. Um 

sintoma desta popularização foi percebido no uso do termo na divulgação de um 

filme. No caso foi realizada uma promoção do filme Harry Potter em que as pessoas 

que estivessem com melhor cosplay dos personagens do filme ficavam isentas da 
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entrada e ganhavam prêmios. Impressionou-me o uso do termo cosplay em vez de 

fantasia na divulgação da promoção na rádio e TV. 

Todas estas questões influenciaram a escolha do objeto. 

Por outro lado, em termos da escolha metodológica, precisei enfrentar vários 

desafios: a falta de material disponível e organizado, e, praticamente, nenhuma 

reflexão sobre o assunto na área da antropologia. Neste sentido, parece importante 

salientar que os estudos da performance, enquanto novidade a nível dos cursos de 

graduação, foi muito útil, e, de certa maneira, usar suas proposições, adaptando-os 

para o estudo do cosplay trouxe uma nova luz às minhas indagações. Afirmo isso na 

medida em que revejo meu percurso no curso de jornalismo: percebi que para a 

formulação do livro-reportagem não houve muita necessidade de comprometimento 

com conceitos e teoria. Nas Ciências Sociais, no entanto, minha postura foi 

totalmente modificada, ainda mais no campo da Antropologia em que se torna 

imprescindível refletir sobre as condições de fazer uma pesquisa, a inserção do 

pesquisador, e as cadeias de troca com os informantes. 
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2  CULTURA POP JAPONESA  

2.1  ORIENTALISMO 

A popularidade da cultura pop japonesa atualmente pode ser resultado 

daquilo que o autor Edward Said (1990)7 conceituou como Orientalismo. Este seria 

uma projeção ocidental sobre um “oriente”, uma construção erudita e textual criada a 

partir de um discurso hegemônico e de superioridade européia. Afirma-se esta 

superioridade através da racionalidade científica em um discurso aparentemente 

objetivo, o qual trata o Oriente como imutável, excêntrico, aproximando a 

mentalidade oriental da primitiva. Compreende-se uma geografia imaginária em que 

se entendem as diferentes regiões geográficas como um todo homogênio. 

 
O orientalismo é o termo genérico que venho usando para descrever a 
abordagem ocidental do oriente; é a disciplina por meio da qual o Oriente é 
abordado sistematicamente, como um tema de erudição, de descobertas e 
de prática. Mas, além disso, eu tenho usado a palavra para designar aquela 
coleção de sonhos, imagens e vocabulários disponíveis para qualquer um 
que tenha tentado falar sobre o que está ao Leste da linha divisória. Esses 
dois aspectos do orientalismo não são incongruentes, posto que, mediante 
a uso de ambos, a Europa pode avançar com segurança e não 
metaforicamente para o Oriente. (SAID, 1990, p. 82) 

 

Criou-se, durante o colonialismo, o chamado “olhar universal”, o qual diz o 

que cada povo é, e, no caso do Oriente, segundo o autor citado, quanto mais se fala 

do Oriente, mais se cala o Oriente, construindo assim uma hierarquia pelo avesso e 

o próprio orientalismo passa a ser constitutivo da racionalidade européia, resultando 

em um imaginário exótico do Oriente que é sempre tratado como algo distante, 

atrativo, sedutor. (SAID, 1990) 

 Acredito que a popularidade dos produtos da cultura pop japonesa está ligada 

a esta antiga e ainda presente imagem do exótico, porém numa fase atual, com suas 

especificidades. Aquilo que inicialmente era tratado como produtos exóticos e 

limitado a um público restrito, tomou uma dimensão de massa. Apesar do aumento 

do consumo, estes mesmo produtos ainda possuem um caráter “excêntrico” para o 

censo comum, o que remete à presença contínua da efetividade do conceito de 

“orientalismo” de Said. 

 

 

                                                 
7
 SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Cia. das Letras. 1990 
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2.2 FORMAÇÃO DA CULTURA POP JAPONESA 

 Antes de tratar sobre o que é cosplay se faz necessário explicar que se trata 

de um elemento dentro da cultura pop japonesa. A autora Cristiane A. Sato (2007)8 

diferencia cultura popular de cultura pop. A primeira seria atemporal, mais ligado a 

idéia de folclore e tradição, segundo a autora. Já a segunda marca uma determinada 

época, um espaço de tempo como décadas, por exemplo. Mas a principal diferença 

é o uso que cada uma faz da mídia. A cultura pop faz uso desta para difusão e 

criação de novos símbolos. Cria-se uma indústria cultural, na qual prevalece a 

quantidade em relação à qualidade. Inúmeros produtos culturais inundam o mercado 

e, da mesma maneira como aparecem, com o tempo vão desaparecendo. 

 Sato (2007) descreve como se criou a cultura pop japonesa e como alguns 

elementos chegaram a ter repercussão no Brasil. Com a derrota do Japão na 2ª 

guerra mundial, o exército americano instalou o governo de ocupação em Tóquio. 

Apesar de esta condição ter sido uma imposição por causa da posição de país 

derrotado, nota-se que o Japão historicamente sempre foi aberto à influência 

estrangeira. Foi o início de uma abertura cultural do país. Assim como outros países 

do globo, os valores “american way”9 tomaram a sociedade japonesa. 

 Como exemplo disso lembrar os filmes, músicas, jornais e revistas que 

apresentavam big bands, produções de Hollywood e comics (histórias em 

quadrinhos). Toda esta influência foi absorvida pelos japoneses que readaptaram 

este “american way” ao seu estilo oriental. Apesar de uma forma ocidentalizada, o 

pop japonês se construiu com referências da tradição, folclore e cultura do país, isto 

é, o conteúdo era nipônico. No período de reconstrução após a guerra, o mercado 

de entretenimento cresceu junto com o país. Pois a necessidade de conforto era 

marcante em um período tão complicado. Um exemplo deste crescimento foi o 

cinema na década de 50 com títulos como Godzilla e Gamera. As produções 

japonesas eram mais populares que as de Hollywood, mas pode-se afirmar que esta 

última influenciou de modo decisivo o estilo de vida japonês com a cultura do 

consumismo. A autora aborda tal influência: 

 
Em função das próprias condições locais (casas pequenas, estilo de vida 
espartanos que refletiam a cultura local e o nível salarial do cidadão médio), 

                                                 
8
SATO, Cristiane. JAPOP: O Poder da Cultura Pop Japonesa. São Paulo: Nsp-hakkosha, 2007. 

9
 Literalmente “o jeito americano”, acabou por tornar-se metáfora da política de exportação de valores culturais americanos. 
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à medida em que a indústria japonesa se recuperava, o desenvolvimento de 
produtos adaptados às condições japonesas aumentou, gerando produtos 
acessíveis à classe média local. Além do preço acessível, o fato prático de 
tais produtos serem menores e caberem dentro de casa comparados aos 
fabricados na América, fizeram com que o público japonês preferisse 
adquirir o “affordable dream” (sonho pagável) nacional. (SATO, 2007, p.16) 

 

 Itens domésticos faziam parte do imaginário do consumidor japonês. Nos 

anos 50 eram o ventilador, a máquina de lavar e a panela elétrica de fazer arroz. 

Nos anos 60, foi a vez do carro, do ar condicionado e da TV a cores. Já nos anos 70 

os japoneses cobiçavam as jóias, viagem para o exterior e casa própria criando 

assim, a imagem do japonês consumista. (SATO, 2007) 

Deve-se então relacionar a cultura pop japonesa com a industrialização e a 

sociedade de consumo. Estes três pontos estão intimamente relacionados no 

contexto pós-guerra do Japão: 

 
A cultura pop em qualquer parte do globo é baseada no consumo e isso faz 
com que o pop seja essencialmente um fenômeno cultural e comercial. 
(SATO, 2007, p. 17).  

 

A partir dos anos 60, com um plano econômico de sucesso o Japão 

conseguiu reerguer sua economia, distribuir de forma ampla a renda per capta e teve 

uma alta taxa de escolarização. No cinema, destaque para os filmes de samurai 

(Chanbara Eiga) e para atriz Sayuri Yoshinga, a “namoradinha do Japão”, que fez 16 

filmes em um mesmo ano. A música popular japonesa chamada de kayõkyoku teve 

cantores de destaque como Kyu Sakamoto que teve músicas regravadas no exterior. 

Porém o inverso também ocorria, artistas japoneses reinterpretavam canções 

estrangeiras. Grupos de rock como Lauchers do cantor e ator Yuzo Kayama; Tigers 

e outros despontavam no cenário musical.  

Nota-se também o começo do animê (animação japonesa) televisivo com a 

série Tetsuwan Atomu (Astro boy) do mangaká (desenhista de mangá) Osamu 

Tezuka (ver 2.3.2). Grandes eventos como a Olimpíada de Tóquio em 1964 e a feira 

mundial Expo World Japan, fizeram parte da história do país. Antes da Olimpíada 

houve uma movimentação geral do governo e população no sentido de sediar o 

evento. Implantação de eficientes serviços de transporte, comunicações e 

hospedagem. Programas educativos de comportamento para receber turistas 

também. Já na Expo World Japan, o país tanto se apresentou como se firmou um 
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país altamente industrializado. Porém este período do milagre econômico foi 

sucedido por um período crítico. Durante os anos 70, período da “revolução de 

costumes”, o “Choque Nixon”10 atingiu o Japão. O ápice foi a crise do petróleo em 

1973. Principal fonte para produção de energia elétrica, o colapso deixou o Japão no 

escuro. Políticas radicais de racionamento foram adotadas para que os serviços 

essenciais funcionassem. Este contexto acabou se refletindo na cultura pop e nas 

artes. Faziam-se obras que remetessem tranqüilidade e segurança ou o oposto, 

inquietação e rompimento de regras. A cantora-atriz Momoe Moguchi iniciava sua 

carreira com seus filmes musicais românticos. Surge o enka, um estilo de música 

japonesa que mistura sons tradicionais japoneses com melodias ocidentais. Com 

temáticas que abordavam normalmente decepções amorosas, o enka conseguiu 

maior popularidade neste período. A música pop japonesa também tomava forma 

com artistas como a dupla feminina Pink Lady. (SATO, 2007) 

Os mangás (histórias em quadrinhos) faziam sucesso também. Para os 

rapazes os mangás shônen com histórias do estilo nekketsu, termo que significa 

sangue quente – fizeram muito sucesso no sentido de sugerir uma determinação 

extremada. Um típico exemplo é o título “Ashita no Joe” de Tetsuya Chiba que narra 

à história de um boxeador. Já as garotas preferiam o mangá shõjo, com histórias 

melodramáticas como “Berusaiyu no Bara” de Riyoko Ikeda. Este título é uma 

biografia romanceada da Rainha da França, Maria Antonieta. (SATO, 2007) 

 A economia japonesa tornou-se estável após a normalização da produção e 

exportação de petróleo no Oriente Médio em 1974. Adotou-se a postura de eficiência 

industrial com fontes alternativas renováveis de energia que estavam sendo 

desenvolvidas. As empresas japonesas criaram técnicas administrativas como o 

kanban11 e just-in-time12. Passaram a exportar além de produtos, conhecimentos 

também. 

                                                 
10

 Política americana de desvalorização do dólar adotada pelo presidente Nixon em 1971. 
11

 É um cartão (pode se usar luzes, caixas vazias, etc.) de sinalização que controla os fluxos de produção em uma indústria. É  
colocada em peças ou partes específicas de uma linha de produção. Usado para indicar a entrega de uma determinada  
quantidade de produtos. Ao esgotarem as peças, o aviso é retomado ao ponto de partida. Logo é feito um novo pedido de mais  
peças. É uma etapa que antecede o sistema just in time, sendo a principal ferramenta deste. (PACE apud SATO, 2010) 
12

 Sistema de administração da produção segundo conceito que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da  
hora exata. É base do Sistema Toyota de produção ou produção enxuta. O conceito se relaciona ao de produção puxada, no  
qual é vendido o produto para assim comparar matéria-prima. O just in time é utilizado para reduzir estoques e os custos  
decorrentes. (CHASE apud SATO, 2010) 
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Nos anos 80, o walkman e o relógio de pulso revolucionaram o mercado 

internacional. O país competia igualmente com outros devido à valorização do iene13 

e passou a instalar fábricas em outros países. Era o período da “bolha econômica”. 

Uma boa distribuição de renda criou uma grande, bem paga e consumista classe 

média, sendo que 70% da população economicamente ativa recebiam salário igual 

ou acima de dois mil dólares. Um dado de 1987 consta que mais de 60% dos 

japoneses possuíam casa própria equipada e automóvel. Sato contextualiza a 

situação do país: 

 
Nos anos 80 a geração da “bolha econômica”, altamente consumista e 
hedonista, se impôs no Japão. Eram jovens que primavam pelo 
divertimento, que abraçavam e abandonavam modismos com uma rapidez 
promíscua, e que se impressionavam com o grau de prosperidade 
econômica do país, crentes que tal ambiente de coisas duraria pra sempre. 
Nada que lembrasse hábitos e valores frugais das gerações anteriores lhes 
agradava. Nas rádios, os ritmos e arranjos ocidentais com letras frívolas do 
J-pop tomavam o lugar de baladas tradicionalistas, dramáticas e 
lamentativas do enka. No cinema, na TV e nos quadrinhos, tudo se tornava 
mais fantasioso e adolescente, Estar na moda torna-se prioridade de vidae 
os jovens dividiram-se em zokus (“tribos” urbanas) definidas pelos visuais 
que adotam, as marcas que vestem, as lojas que freqüentam, as revistas 
que lêem e as gírias que falam. Houve, e há até hoje, as “tribos” já 
conhecidas no ocidente que se formam por identificação ideológica-musical, 
como hippies, roqueiros e punks. (SATO, 2007, p.20) 

 

 São inúmeras as tribos urbanas no Japão. Kurisutaru (cristal) zoku, segundo 

os próprios, tem um estilo de vida ocidental, são altamente consumistas e 

materialistas. Os sango (três palavras) zoku são aqueles que costumam se 

expressar usando apenas com três expressões. Também fazem uso dos termos 

“uso” (mentira, não diga), “hontou” (verdade? é mesmo?) e “kawaii” (que gracinha!) 

de forma extravagante. Há também os nyuu haafu (do inglês new half – nova 

metade), com boa parte da tribo composta por mulheres, que têm curiosidade pela 

homossexualidade. Este público que sustenta o mercado de mangá e animê yaoi14. 

Faz sucesso entre este público o cantor travesti Kenichi Mikawa. E os famosos 

otakus que são pessoas com conhecimento fanático em relação a um assunto: 

pessoas sempre viciadas em algo. No Japão a característica comum do 

comportamento otaku é o isolamento social. São pessoas com dificuldade em 

conviver com outras pessoas que não tenham o mesmo gosto delas. O objeto de 

                                                 
13

 Moeda japonesa. 
14

 Animação e história em quadrinhos gay. 
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vício do otaku pode variar entre esportes, coleções, videogames, etc. Mas 

geralmente são fãs de tokusatsu (super-heróis japoneses), animês (animação 

japonesa) e mangás. No Japão este termo otaku é usado de forma bastante 

depreciativa. No Brasil é senso comum usar o termo pra qualquer pessoa que goste 

de animação ou quadrinho japonês. (SATO, 2007)  

Nos anos 80 o termo mais em voga no Japão era “kawaii” (graciosa, fofa). 

Criou-se uma geração de burikko idols – cantoras ou atrizes que aparentavam ter 

menos idade do que possuíam. Era o período de uma indústria de tarentos (do 

inglês talent). Podemos citar a cantora pop Seiko Matsuda e o programa Onyanko 

Club (Clube das gatinhas) apresentado por estudantes colegias kawaii, porém 

normais, isto é, sem tarentos específicos. Mas foi este detalhe que causou o 

sucesso do programa. Em contraposição à superficialidade desta indústria cultural, a 

novela Oshin fazia uma crítica social com seu enredo sobre as dificuldades que 

sofriam as mulheres das gerações anteriores a 2ª Guerra Mundial. (SATO, 2007) 

 A partir de 1989 teve fim a Guerra Fria com a vitória dos E.U.A sobre a União 

Soviética e seu comunismo. O país norte americano tornou-se exportador 

hegemônico de influência cultural. O Japão também adotou tal postura, mas não de 

forma tão sistemática. Basta fazer uma análise do mercado cultural da época no 

mundo para constatar isto. Um bom exemplo são as editoras de histórias em 

quadrinhos japonesas. Somente a partir de 1990 começaram a participar do 

mercado europeu e norte americano. Pode-se considerar um processo tardio, uma 

vez que já nos anos 80 (época da “bolha econômica”) os japoneses compravam 

ícones americanos como a Rockefeller Center. O interesse no país do sol nascente 

antes restrito a intelectuais, executivos, passou atingir pessoas comuns. E não 

somente aspectos da cultura elitizada como a cerimônia do chá, mas a cultura 

cotidiana do japonês. Era uma forma de contraposição ao onipresente americam 

way of life que se espalhava por todo globo. (SATO, 2007) 

  Nos anos 90, o carro-chefe da cultura pop japonesa tanto dentro como 

fora do país eram os animês. Com uma estética própria e temáticas bem variadas, o 

animê era diferente de tudo que se havia produzido no ocidente até então. Através 

deles os ocidentais passaram incorporar elementos da estética e comportamento 

japonês. A moda é um exemplo disto, cabelos coloridos e espetados das 
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personagens dos desenhos eram imitados por pessoas. A série Saint Seiya 

conhecida no Brasil como Cavaleiros do Zodíaco tornou-se febre e notícia nos 

países em que era exibida. (SATO, 2007) 

 Na música o expoente do pop japonês foi a cantora Hibari Misora que iniciou 

ainda criança sua carreira como atriz e cantora no fim dos anos 40. Cresceu e 

continuou a carreira artística, tornando-se quando adulta diva da música japonesa, 

ou seja, teve sua vida inteira coberta pela imprensa. Hibari Misori representa bem o 

gosto e preferência pelo regional japonês. Apesar de não haver nenhuma lei que 

proíba músicas estrangeiras, elas ainda são raras nas rádios japonesas. No cinema 

também há preferência pelo local às produções estrangeiras, com destaque para as 

produções do Estudio Ghibli. Como exemplo, Sem to chihiro no kamikakishi (A 

viagem de Chihiro) do consagrado estúdio, ganhou o prêmio de melhor filme no 

Festival de Berlim e Oscar de melhor desenho animado em 2002. (SATO, 2007) 

 A cultura pop japonesa vem sendo cada vez mais consumida em países 

exteriores. Conta, além do aspecto “exótico”, o fato de se considerar tal cultura como 

menos “imposta” em relação à cultura pop americana que é sistemática e 

comercialmente agressiva. O Japão só passou a ver sua cultura pop como produto 

de exportação em 1997, quando ocorreu a chamada Crise Asiática. (SATO, 2007) 

 

 

2.3  PRODUTOS DA CULTURA POP JAPONESA 

É possível identificar certos produtos culturais que chegaram ao Brasil e ainda 

fazem parte do imaginário brasileiro sobre o Japão. Os itens descritos aqui foram 

selecionados com base na pesquisa de campo realizada através de entrevista,  

conversas informais e pesquisas em revistas impressas sobre cultura pop japonesa 

como Made in Japan, Herói e Animeinvaders. A série de tokusatsu (super-heróis 

japoneses) National Kid, Ultraman e Ultraseven marcaram toda uma geração. 

Posteriormente as séries de sucesso neste estilo foram Jiraya, Black Kamen Rider, 

Jaspion e Power Rangers. O filme Godzilla também destacou-se nas salas de 

cinema brasileiras. Recentemente tem se explorado bastante o cinema de terror 

oriental com ênfase ao japonês, sendo feitas refilmagens americanas que atinjam o 

público ocidental. Notou-se que este mesmo público após assistir a refilmagem 
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tende a preferir a versão original japonesa. Os consoles de videogame Super nes e 

Mega drive das empresas japonesas Nintendo e Sega respectivamente marcaram 

época. Os mascotes e símbolos das empresas, Mario e Sonic respectivamente, são 

bem conhecidos pelo público brasileiro. Mario é um encanador gordinho italiano de 

bigode e é um personagem bastante popular entre os cosplayers. Já Sonic é o porco 

espinho azul que explorou sua imagem ligada à velocidade e rebeldia e fez sucesso 

também. Atualmente o console mais popular é o Playstation da marca Sony. Dentro 

dos jogos eletrônicos também se resgata ao animal de estimação virtual Tamagochi. 

A dinâmica do brinquedo era que jogador/dono deveria tratá-lo como um animal real 

(alimentação, exercícios físicos, horários, etc) para que cresça de forma saudável, 

caso não se cuidasse direito, o “bichinho” de estimação virtual morreria. Mas, sem 

dúvida, o produto cultural mais marcante no país é o animê. As séries que obtiveram 

maior sucesso cronologicamente são Saint Seiya (Cavaleiros do Zodíaco), 

Pokemon, Yu-gi-oh e atualmente Naruto. 

  

 

2.4  OTAKU – PÚBLICO CONSUMIDOR 

Durante o período de pesquisa etnográfica para produção dos dados deste 

capítulo, estive em contato com o público otaku na loja em que se trabalhou e nos 

eventos de animação japonesa. Através de entrevistas formais e também com 

conversas informais conseguiu-se produzir dados sobre o público. 

O público otaku é aquele que consome a cultura pop japonesa de forma 

assídua. Os otakus podem ser considerados uma nova tribo urbana dentro da 

sociedade brasileira. Como dito anteriormente, o termo foi importado do Japão, 

porém em terras nacionais adquiriu um significado diferente do original. No Brasil ele 

é usado para identificar qualquer pessoa que goste de quadrinhos e animação 

japonesa. Além do gosto pela animação, há vários outros detalhes comuns entre as 

pessoas desta tribo. Esses indivíduos consomem todo o tipo de produtos 

relacionados à animação japonesa: mangá, dvds, ost (original soundtrack, que são 

as trilhas sonoras dos animês), jogos de videogame, revistas, bonecos, gashapons 

(bonecos que vem em uma embalagem esférica, o nome vêm da mesma máquina 

de onde se retira), plush (boneco de pelúcia), pôster, etc.  
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Da mesma maneira, são criados termos, uma espécie de linguagem de 

consumo repleta de gírias, termos, e interjeições japonesas como “kawaii” (fofo), 

“sugoi” (impressionante, legal) ou “nyá” (remete a um som de felino, constantemente 

usados por personagens em animês para fazer “chamego”). 

O gosto musical é baseado em canções de j-rock e j-pop. Muitos aprendem a 

cantar músicas em japonês mesmo sem saber o significado das letras. Em eventos é 

comum realizar concurso de animekê (animê+videokê), onde os otakus cantam 

opening e endings (abertura e encerramento respectivamente) dos seus desenhos 

preferidos. Os otakus também criaram a matsuri-dance, uma coreografia baseada na 

dança tradicional odori japonesa. Assim, o fundo musical passou das canções 

tradicionais para o ritmo de j-pop e são incorporados até passos de funk.  

Quanto ao aspecto visual os mais perceptíveis são as camisetas com 

estampa de animê, cabelos remetendo a artistas japoneses ou personagens de 

animê. Colares, munhequeiras, toucas, chaveiros, buttons de animê em grande 

quantidade compõem o visual. É também uma tribo com íntima relação com o 

mundo virtual. É comum possuírem cadastro em sites de relacionamento como Orkut 

e álbuns virtuais como Fotolog. É interessante perceber que em geral não se 

nomeiam com seus nomes próprios, mas de seus personagens preferidos. E 

também suas fotos de exibição (avatar) costumam ser de personagens. Estas são 

algumas características que identificam os otakus. Mas ainda existem alguns que 

não gostam de utilizar o termo e nem serem chamados de otakus, geralmente por 

conhecerem o termo originalmente pejorativo do Japão. 
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3  COSPLAY 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

A metodologia do projeto consiste em pesquisa qualitativa. Ela ganhou 

importância com a pluralização do estilo de vida e padrões de interpretação na 

sociedade moderna e pós-moderna. Isto se deve ao fato de ser uma produção de 

conhecimento a partir de estudos empíricos que têm como característica estudar o 

local, particular. A pesquisa qualitativa estuda o conhecimento e as práticas dos 

participantes. Ela demonstra variedade de perspectivas sobre o objeto, partindo dos 

significados subjetivos a ele relacionados. Uma das abordagens dentro da pesquisa 

qualitativa é a etnometodologia, a elaboração de realidades sociais. Através do 

método etnográfico que é justamente o interesse nas atividades cotidianas, na sua 

execução e mais do que isso: na constituição de um contexto de interação, 

localmente orientado, no qual se realizam as atividades. Assim produziram-se dados 

sobre cosplay coletados no campo por meio da observação participante (que é a 

interação com o objeto estudado) e entrevistas. A etnografia busca obter uma 

descrição densa15 e mais completa possível sobre o que um grupo específico faz e 

qual o significado que eles têm do que fazem. Uma observação próxima e dirente do 

olhar do senso comum. Pois, o lugar da pesquisa de campo no fazer da antropologia 

não se limita a uma técnica de coleta de dados, mas é um procedimento com 

implicações teóricas específicas. Se é verdade que técnica e teoria não podem ser 

desvinculadas, no caso da antropologia a pesquisa etnográfica é o meio pelo qual a 

teoria antropológica se desenvolve e se sofistica, quando desafia os conceitos 

estabelecidos pelo confronto que se dá entre a teoria e o senso comum que o 

pesquisador leva para o campo e a observação entre os nativos que estuda. 

(PEIRANO, 1995)16 

O presente capítulo ao organizar elementos referentes ao tema, acaba por 

produzir um tipo de etnografia da temática através do método antropológico de 

observação participante do pesquisador em conversas com cosplayers. A produção 

de dados ocorreu durante eventos e na loja de produtos relacionados à animação 

japonesa onde o pesquisador trabalhou durante o período de pesquisa podendo 

                                                 
15

 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. 1989 
16

 PEIRANO, Mariza. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 1995A 
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assim produzir anotações de campo. A soma dos dados obtidos com as teorias 

antropólogicas, produzem uma reflexão diferenciada sobre o cosplay.  

O exercício fotográfico também faz parte da etnografia. As fotografias que 

aparecem ao longo da monografia são todas de minha autoria. Elas fazem parte de 

um ensaio fotográfico que compila registros de imagens dos eventos Anime Friends 

2006 e 2007 realizados em São Paulo-SP. Anime XD 2007, Haru Matsuri 2007 e 

Hana Matsuri 2008,Hana, Haru, Imin Matsuri de 2009, Aniparaná 2009,2010 todos 

estes listados em Curitiba-PR. A pesquisa deve ser tratada também como 

fotoetnografia, metodologia de pesquisa qualitativa que emprega técnicas 

fotográficas aliadas à observação participante e aos registros escritos para 

descrever por meio de imagens o mundo do grupo investigado, na qual o imaginético 

é preponderante. 

Existem lojas especializadas que produzem o cosplay, isto é, não há 

necessidade do cliente confeccionar a fantasia. Em Curitiba, a pesquisa de campo 

desse trabalho desenvolveu-se em uma loja deste tipo (ver fig. 1). Inicialmente é 

agendado um encontro entre o cliente e a estilista de cosplay da loja. Neste encontro 

tiram-se medidas do cliente. Após esta fase a costureira faz um orçamento incluíndo 

diferente preços com os possíveis materiais a serem utilizados para confecção da 

fantasia. Se o cliente tiver interesse, faz a encomenda da fantasia. São aceitos 

pedidos apenas de fantasias com tecidos maleáveis. Acessórios não fazem parte do 

pacote da encomenda. Porém é normal encontrar nestas lojas acessórios dos 

personagens como colares, broches, etc. Em São Paulo existem lojas com espaço 

físico próprio que trabalham somente com roupa cosplay, como é o caso da Hellayu.  

Já na internet há uma variedade maior. Sites como Cosaru, 399 Cosplay Shop, 

disponíveis em < www.cosaru.com >; < www.399cosplayshop.com >. Outro site, mas 

não específico, em que se pode encontrar grande quantidade e variedade de 

cosplay é o Ebay, disponível no endereço < www.ebay.com >. Notou-se que se criou 

toda uma indústria para a fantasia de cosplay, a ponto de  haver profissionais que se 

denominam “estilistas de cosplay” ou “cosplaymaker”.  Esta profissão alternativa 

chegou a ser divulgada na revista Animetion Invaders. No caso da profissional que 

trabalhava para a loja em questão no período da pesquisa era de fato, uma estilista 

formada em uma faculdade de moda.  
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Figura 1 – loja do período de pesquisa de campo 

Fonte: Acervo pessoal. Curitiba. 2008. 

 

 Na foto nota-se a presença de inúmeros itens da cultura pop japonesa 

relacionados ao animê. Pôster, camisetas, colares, toucas, card games, buttons, 

chaveiros e outros. 

 

 

3.2 O QUE É COSPLAY 

Contextualizado o universo do qual faz parte o cosplay, vamos passar a olha-

lo mais de perto. O cosplay pode ser entendido como um hobby. As pessoas se 

fantasiam de certo personagem de animê, mangá, game, movie, tokusatsu, j-rock, 

comics, series televisivas, entre outras, investindo uma grande energia, dinheiro e 

tempo para conseguir caracterizações que devem ser perfeitas.  

Não apenas a partir de produções japonesas, mas de outros países também. 

E também, não só se fantasiam como de fato encarnam a personagem, seja sua 

voz, ações, trejeitos, poses. Os motivos que levam uma pessoa a fazer cosplay são 

os mais diversos, mas geralmente afirmam que é devido à simpatia pela 

personagem que se faz a fantasia. O cosplayer (pessoa que faz cosplay) não se 

fantasia todo dia, são apenas em eventos com relação à temática. Eventos como 

Anime Friends em São Paulo, ou Matsuris na cidade de Curitiba, por exemplo. 

Existe toda uma tecnologia na confecção das fantasias de cosplay. São 

inúmeros os materiais que podem ser usados: tecidos variados (como Brim, Tergal, 

Cetim, Sede Crepe, Lycra, Vinil), e.v.a, tintas, madeira, fibra de vidro, massa 
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plástica, durepox, biscuit, arame, pedras, lentes de contato, peruca, alumínio, ferro, 

componentes eletrônicos, papel machê, massa corrida, etc.  

É costume os cosplayer trocarem informações sobre qual material é mais 

viável. Também na internet se encontram tutoriais de como fazer a fantasia passo-a-

passo. Alguns preferem adquirir a fantasia pronta, mas a caseira é mais habitual. 

Alguns cosplayers não gostam da idéia da comercialização do cosplay, achando que 

a parte divertida é justamente a construção do figurino e não apenas o desfile. Na 

opinião deles, o mérito está na realização e esforço individual. Renata “Ren”, 20, 

cosplayer curitibana entrevistada fala sobre o cosplay pronto: 

 

Algumas das pessoas que compram cosplay prontos se consideram sem 
habilidade para alcançar resultados satisfatórios nos seus cosplays, ou 
preferem assim pela praticidade e economia de tempo oferecida. 
Particularmente, eu acho que dessa forma elas acabam perdendo a parte 
mais divertida e satisfatória, que vai da escolha dos materiais e cores 
preferidas até a confecção da roupa e acessórios. O resultado no começo 
pode não agradar, é verdade; porém, a experiência fica e ajuda a alcançar 
resultados cada vez melhores. (Entrevista concedida em outubro de 2007) 

 

Em anexo seguem alguns tutoriais enviados por cosplayers colaboradores na 

pesquisa. (ver anexo A)17 

 A origem do termo cosplay é creditada ao jornalista japonês Nobuyuki 

Takahashi em uma reportagem sobre um evento chamado Los Angeles SF Wordcon 

nos EUA em 1984 (SF é a sigla de science fiction). Neste evento o jornalista 

encontrou pessoas fantasiadas como seus personagens preferidos das séries de 

cinema e televisão. Retornando ao Japão, o jornalista que também cobria o evento 

Comic Market Doushinji Convention – primeiro evento do Japão direcionado a animê 

e mangá, ainda nos anos 80 – incentivou os fãs japoneses a homenagear os 

personagens das séries de anime que gostavam. Criou então o termo Costume-

Acting ou Costume-Play que se tornou Cosplay, seguindo o hábito japonês de 

encurtar palavras longas. Inicialmente o jornalista pensou em usar masquerade, 

porém tal termo viria causar confusões por ligar ao termo “festa fantasia” oferecida 

pelos aristocratas japoneses.  

 No Japão existe um distrito em Tóquio denominado Harajuku onde a cultura 

pop japonesa está em todo lugar. Lá é possível encontrar cosplayers passeando 

                                                 
17

 Ver anexo A 
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normalmente na rua. Além de outros grupos urbanos como J-rockers, Lolitas, 

Gangurus, etc. que também acabam constituindo elementos da cultura pop 

japonesa. É comum encontrar no Japão, além dos eventos, festas temáticas de 

cosplayers em boates, assim como em cafés onde as atendentes costumam estar 

vestidas de cosplay, principalmente de empregadas, lembrando submissão. 

(JAPANESE LIFESTYLE)18 

As edições do Mangacon promovidas pela ABRADEMI (Associação Brasileira 

de Desenhistas de Mangá e Ilustrações) foram os primeiros eventos com cosplayers 

no Brasil. Estes eventos foram realizados nos anos de 1996 e 1997 em São Paulo e 

Curitiba. (ANDRIATTE; BENEDETTO, 2005)19 

No Brasil apesar do hobby existir desde 1997, tornou-se mais popular nos 

últimos quatro ou cinco anos, caminhando junto com a popularização da internet 

através da divulgação de fotos no meio virtual e na participação de cosplayers nos 

eventos espalhados por todo o país. Pode-se observar o crescimento pelo número 

de pessoas cadastradas ao site Cosplay Brasil relatado em entrevistas realizadas 

com Fernando Siqueira, 27 anos, administrador do site e um dos pioneiros do 

cosplay em no país nos dias 10/10/2007 e 14/04/2008.20  

 

 

3.3 COSPLAYERS 

Durante a pesquisa de campo nos eventos de animação japonesa, foi 

produzido um ensaio fotográfico tendo como tema cosplay. Através de uma análise 

do ensaio conseguiu-se produzir dados referentes ao tema. Conta também os 

relatos dos cosplayers nos eventos ou na loja em que o pesquisador esteve 

presente durante o período da pesquisa. 

Os motivos que influenciam a escolha da personagem do cosplay são 

variados. O habitual é a afinidade e identificação com a personalidade do 

personagem. Mas também pode ser levado em conta fatores como: biotipo, custo da 

                                                 
18

 JAPANESE LIFESTYLE. Disponível em: <http://www.japaneselifestyle.com.au/fashion/cosplay.html >. Acesso em: 10 out. 
2007 

19
 ANDRIATTE, A.M; DE BENEDETTO, F.V. Cosplay x realidade: o conflito de um adolescente. In: SIMPÓSIO INTENACIONAL 

DO ADOLESCENTE, São Paulo, 2005 
20

 Ver anexo B 
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produção da fantasia, facilidade da confecção, se a personagem está na moda, 

facilidade em interpretar a personagem e alguns outros fatores.  

Um fato que chamou atenção e se observou durante o período de pesquisa 

de campo foi o desafeto com outro cosplayer visto como rival. Exemplifiquemos da 

seguinte maneira: em uma série existem dois personagens rivais X e Y. Então um 

cosplayer pode escolher fazer um cosplay de personagem X justamente para 

rivalizar com cosplayer que faz do personagem Y. Outra situação é quando a pessoa 

escolhe a personagem sem conhecer, isto é, sem identificar-se com ele. Porém a 

fantasia do cosplay será de uma produção tão complexa que sua finalização fará o 

cosplayer popular ou resultará em prêmios nos concursos. Mas perde-se a idéia de 

identificação entre pessoa e personagem. Renan Aguiar de Castro, 21 anos, 

cosplayer da cidade de São Paulo fala sobre a dificuldade e a gratificação de se 

fazer cosplay: 

 
Por que fazer cosplay? Hum vários motivos, fazendo cosplay se esta na 
pele do personagem na qual você gosta, você tem espaço nos eventos para 
interpretá-lo e é um desafio como qualquer outro pra confeccionar um 
cosplay é necessário varias habilidades manuais e etc, e a diversão depois 
de pronto é sem igual nos eventos, você tira foto, todo mundo que gosta do 
mesmo personagem já vem falar com você te dar os parabéns e tudo mais. 
(Entrevista concedida em outubro de 2007)  

 

 Cláudio Roberto, 32 anos, cosplayer do Rio de Janeiro resume bem o que 

acha de fantasiar-se e interpretar como cosplay: “Uma forma de prazer. Achei muito 

interessante ver as pessoas se vestindo dos personagens que gosto. É como tê-los 

„ao vivo‟, por um momento“. 

 Sofia Burakowiski, 19 anos, cosplayer de Curitiba argumenta da questão da 

popularidade da séria referenciada: 

 

Normalmente os cosplayers mais antigos escolhem animês, mangás e etc. 
que não são tão modinha e se caso escolher um “modinha”, preferem um 
personagem mais difícil de ser feito, ja os iniciantes escolhem coisas como 
naruto, bleach, one piece.21 (Entrevista concedida em outubro de 2007) 

 

 Também é importante lembrar que há motivos que levam a pessoa a não 

fazer determinado cosplay. Além de existirem casos onde a diferença física é 

proeminente, existem situações em que se abandona um personagem porque outro 

                                                 
21

 Séries bastante populares na época 
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cosplayer já o fez. Pode-se dizer que se cria um padrão de comportamento não 

escrito entre os praticantes, é um tipo de ética moral interna entre os próprios. 

Existem cosplayers das mais diferentes faixas etárias, desde crianças com 

cinco anos até pessoas de maior idade (fig. 2 e 3). Mas geralmente são 

adolescentes e pré-adolescentes que encarnam os personagens, numa faixa que 

varia dos 15 a 25 anos. Quanto à questão de gênero existe bastante equilibrio, tanto 

homens como mulheres fazem cosplay. Nas fotos abaixo é evidenciado a diferença 

etária existente entre as pessoas que praticam cosplay. 

 

 

Figura 2 – criança de cosplay (Link de Zelda) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007 

 

 

 

Figura 3 – Mulher de maior idade de cosplay (Rita Repulsa de Power Ranger) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 
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Alguns cosplayers conseguem fama mundial e até são convidados por 

produtores de eventos de fora de seu país para promoção do evento. No Brasil é 

comum organizadores de evento convidarem cosplayers conhecidos de outro 

estado. Eles são convidados normalmente para serem jurados dos concursos, mas 

também fazem palestras devido a seu histórico dentro da área. Mas existe uma 

polêmica muito forte com relação à profissionalização do cosplay. O termo é usado 

quando o cosplay deixa de ser hobby, existem casos em que o cosplayer ao ganhar 

prêmios e notoriedade, passa a ser considerarado “profissional”. Por conta disso em 

São Paulo percebeu-se que existem casos de intrigas entre os cosplayers. Também 

é normal comentários entre cosplayers sobre possível trapaça nas competições, com 

o favorecimento para os cosplayers  mais “famosos”. Existiria a preferência por um 

determinado grupo seleto de cosplayers nos concursos sendo que os cosplayers de 

fora ou novos no meio são ignorados. Por mais que se consiga produzir um cosplay 

tão bom ou até superior que o cosplayer conhecido, o cosplayer de fora deste meio 

será preterido devido à fama já conquistada do outro. Geralmente quando o cosplay 

deixa de ser hobby ocorre uma alternância de hábitos por parte do cosplayer, tal 

como a economia de dinheiro excessiva para a fantasia ou deixar de lado 

compromissos para se dedicar à produção do cosplay. O que notadamente reflete 

numa perda de convívio social.  

De acordo com os cosplayers, existe uma grande diferença na avaliação de 

um cosplay por parte de quem faz para alguém que não faz. Por exemplo, uma 

pessoa gorda não se encaixaria com uma personagem magra, mas nem por isto seu 

cosplay é necessariamente ruim. O leigo avaliaria como abaixo da média um cosplay 

deste tipo. Porém, esquece de analisar pontos como interpretação do personagem, 

material da fantasia, proporção e fixação das peças (que não devem cair durante o 

evento), se a fantasia permite mobilidade ao cosplayer, detalhes, acessórios e 

criatividade da produção da fantasia, ou seja, pontos indiferentes à forma física ou à 

cor da pele. Caso estes critérios sejam correspondidos de forma correta é 

considerado um cosplay bem feito por parte da comunidade cosplay. 
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Uma das perguntas da entrevista que se aplicava aos cosplayers é referente 

a quais elementos se avalia em um cosplay e qual o mais importante. As respostas 

ilustram o discurso de alguém que faz e tem critérios específicos de análise. Danilo 

Cezar Assumpção Boros, 19 anos, cosplayer de Curitiba, estabelece sua diferença 

de análise: 

 

Ao meu ver, a roupa. Porque a primeira coisa que eu bato o olho, então eu 
gosto de ver se tá bem feita, se os detalhes estão bons, mas NUNCA julgo 
por forma física / cor/ cara, até porque eu já vi muito gordo e negros fazendo 
cosplay de personagens que não são assim e apavorando em cosplays 
perfeitos! (Entrevista concedida em outubro de 2007) 
 

 Renata “Ren”, 20 anos, cosplayer de Curitiba, exemplifica também a 

complexidade de sua análise do cosplay: 

 
Quanto à roupa, avalio basicamente os aspectos como o caimento, 
qualidade da costura e confecção de acessórios, proporção e cores para 
então avaliar os detalhes característicos do personagem. Quanto à 
interpretação, avalio a fidelidade ao comportamento do personagem; é 
bastante comum pessoas que não conhecem certos personagens fazerem o 
cosplay por causa da complexidade ou da estética, geralmente baseando 
seu comportamento em textos da internet ou criando uma personalidade 
para eles, sendo bastante perceptível. Acredito que é possível, mesmo 
numa apresentação livre, manter a fidelidade ao personagem. (Entrevista 
concedida em outubro de 2007)  

 

 É comum encontrar cosplayers tanto agradecendo como reclamando sobre o 

público. Ao reclamar dos comentários negativos feito pelo público sobre a uma 

determinada fantasia, os cosplayers argumentam que o público leigo não tem direito 

a criticar a fantasia uma vez que não entende como se dá o processo de produção e 

não tem critérios para julgar. 

Tanto que em eventos de animês é comum ver pessoas com toucas, rabos e 

patas compondo o visual. Porém estes não são considerados cosplay autênticos, 

pois não fazem referência a nenhum personagem, sendo apenas adereços que 

representam o gosto da pessoa pela cultura pop japonesa. (ver fig. 4). 
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Figura 4 – garoto com adereços (não cosplay) 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 O garoto da foto não faz cosplay apesar dos acessórios bandana (no 

pescoço), espada e capa (ver fig. 15). Sendo adereços apenas com fim estético e 

que são usados como linguagem visual para identificar o gosto pela cultura pop 

japonesa. 

 A autenticidade do cosplay é um item que gera discussão entre as pessoas 

do meio e percebe-se uma tentativa de separar o cosplay ou não por parte de quem 

faz. O trecho abaixo é uma resposta de uma cosplayer que assina como L. Buu no 

tópico “Visual” conta como cosplay, retirado do fórum do site Cosplay Brasil:  

 

Para mim a diferença entre cosplay e uma fantasia normal é que o cosplay 
tem como finalidade reproduzir um personagem de uma mídia pré-existente 
como, por exemplo, filmes, jogos, animês e mangás. A interpretação conta 
muito além da própria caracterização no cosplay. Se levarmos tudo isso em 
consideração um visual é só um... visual XD22 

 

 As pessoas que apenas se vestem com adereços não se consideram 

cosplayers de fato. Para quem está dentro do meio, é natural saber diferenciar o que 

é cosplay ou não, apesar de ser complexo para quem está de fora. 

 

 

 

                                                 
22

 Tópico “Visual” conta como cosplay? do fórum Cosplaybrasil. Disponível em: 
<http://www.cosplaybr.net/cb/forum/viewtopic.php?t=7230> Acesso em: 17 out. 2007 

http://www.cosplaybr.net/cb/forum/viewtopic.php?t=7230
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3.4 TIPOS E CATEGORIAS 

Exitem vários termos para designar o cosplay. Alguns termos são: 

 Cosplay – é o cosplay normal. É aquele que produz uma fantasia bem 

trabalhada e custo médio, alto. Preocupa-se com detalhes como acessórios e 

penteado. Geralmente a pessoa tem a aparência física parecida com a personagem. 

São aqueles que fazem sucesso no meio e bastante requisitados para fotos. Alguns 

conseguem status de estrelas devido seu trabalho (ver fig. 5).  

 

 

Figura 5 – Cosplay tradicional (Jack Sparrow de Piratas do Caribe) 

Fonte: Acervo pessoal. Curitiba. 2008. 

 

 Nesta foto o personagem de cosplay é Jack Sparrow do filme Piratas do 

Caribe. Há uma preocupação em seguir fielmente até os mínimos detalhes. Pode-se 

observar, por exemplo, o aplique de uma mecha de dreadlock, cuidado com a barba, 

bijuterias e tecidos. A maquiagem também merece destaque, apesar de ser um 

cosplayer masculino, pois geralmente os homens tem dificuldade com este detalhe. 

Outros acessórios como a jarro com areia, pistola e bússola também contam 

bastante numa avaliação de concurso. 

 Cospobre – são aqueles que têm a fantasia com custo baixo, mas não 

necessariamente é malfeito. Geralmente as fantasias são feitas com peças de roupa 

normal, por isto é chamado também de “cosplay de armário”. O uso de materiais 

alternativos e criatividade são características deste tipo de cosplay. Os materiais 

mais usuais são papel, plástico, papelão. Certos cosplayers gostam de se classificar 
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como cospobre, pois produzir uma boa fantasia com baixo custo é algo que merece 

mérito. (ver fig.6) 

 

 

Figura 6 – Cospobre (game Pacman) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 Nesta foto o grupo cosplay retrata o game Pac-man. As fantasias são de 

fabricação simples, tanto que o personagem amarelo possui forma deformada. O 

material usado foi cartolina que é bastante maleável, porém de baixo custo. 

  Toscoplay – são as paródias de cosplay. Feitos com o objetivo de serem 

“toscos”. Estes cosplayers são responsáveis por descontrair o clima dos eventos. As 

técnicas mais usadas para “tirar sarro” de cosplay são alterar a coloração da 

fantasia, não usar peças proporcionais, fazer a fantasia com material inapropriado, 

etc. A interpretação do personagem também acompanha a fantasia e o cosplayer 

atua de forma cômica e sarcástica. (ver fig. 7). 

 

 

Figura 7 – Toscoplay (Shun de Cavaleiros do Zodíaco) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2006. 

 



34 

 

 
 

 O personagem retratado é Shun da série de animê Cavaleiros do Zodíaco. 

Não há preocupação em retratar a armadura do personagem de forma fiel, tanto 

quanto a formato como coloração. Na série os personagem usam armaduras 

resistentes e de aço (o que gera questionamento do público quanto a possível 

movimentação dos personagens). O cosplayers da fotografia buscou reproduzir de 

forma caricata e cômica tal armadura. A fantasia da foto apresenta um aspecto mais 

“fofo” do que a resistente armadura da série. 

Crossplayer – é quando uma pessoa faz cosplay de personagem do sexo 

oposto. Este estilo de cosplay é mais usual por parte das mulheres, pois grande 

parte dos personagens das séries de animê e mangá possuem traço afeminado. Já 

em relação à homens fazerem crossplay é uma questão que gera muita polêmica no 

mundo cosplay. Na sua maioria o crossplay masculino é feito para causar risos, 

caracterizando-se também como um toscoplay. São poucos crossplayers tradicionais 

masculinos e isto se deve a uma sociedade machista brasileira. Os poucos que 

fazem geralmente são discriminados, o que inibe o aumento deste tipo de cosplay. O 

fato é que se precisa muita coragem para realizar um crossplay masculino. (ver fig. 

8). 

 

Figura 8 – menino com cosplay de personagem feminino 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 A foto acima exemplifica bem o crossplay. O cosplayer masculino além de se 

preocupar em reproduzir fielmente a imagem do personagem feminina (com uso de 

maquiagem, vestido, peruca) também apresenta uma postura afeminada.
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 Cospodre – é o termo pejorativo que se criou entre os praticantes. É ofensivo 

e usado para classificar cosplay malfeito. 

Original cosplay – é utilizado quando se faz fantasia de um personagem 

criado pela pessoa. É bastante raro este tipo de cosplay. 

 Cosplay hentai – é o cosplay de fantasia erótica. Percebe-se que este tipo de 

cosplay causa polêmica durante os eventos, pois não há censura quanto à idade do 

público. Portanto, sempre se questiona o uso deste tipo de cosplay, o que 

novamente leva a questão de gênero no Brasil (assim como o crossplay masculino). 

Na sociedade patriarcal brasileira a mulher historicamente ocupa papel de 

submissão. É senso comum a idéia do uso da sensualidade feminina como forma de 

promoção. Critica-se o uso do cosplay hentai, ignorando o fato do cosplayer querer 

apenas manter a fidelidade para com o personagem. É necessário um bom senso 

tanto do cosplayer em relação ao público como vice-versa. Da parte do cosplayer é 

fundamental evitar excessos, já o público não deve ser hipócrita e julgar alguém sem 

conhecer. (ver fig. 9). 

 

Figura 9 – meninas com cosplay de empregadas (fetiche japonês) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2006. 

 

Na foto, as cosplayers estão fantasiadas de personagens da obra He is my 

master. No animê as personagens também fazem uso deste tipo de vestimenta. No 

Japão, uniformes são tema de fetiche, principalmente empregadas (maid). Esta série 

retrata tal fetiche japonês. 

- Coschubby – termo pejorativo usada para cosplayer gordo. 
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- Cos. – sigla pra cosplay. 

Também existem diferentes categorias de cosplay: tradicional, livre e grupo. 

Estas categorias foram assim especificadas para os campeonatos. O tradicional é o 

cosplay que é fiel ao personagem, tanto a interpretação como fantasia. Já o livre, 

como o próprio nome diz, há maior liberdade quanto à interpretação dos 

personagens, ou seja, pode-se fazer mudanças no comportamento e aparência. O 

grupo é formado por duas pessoas ou mais (ver fig. 10). Pode ocorrer, dentro de 

uma apresentação em grupo, o chamado “crossover”, no qual há mistura de 

personagens de séries diferentes.  

 

 

Figura 10 – grupo cosplay (D. Gray-man) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

Na foto são cosplayers da série Bleach. Nota-se a preocupação em fazer 

fantasias uniformes com material trabalhado. O cosplay em grupo serve também 

como forma de sociabilidade entre os cosplayers. 

 

 

3.5 REFERÊNCIAS E USO 

 São diversas as fontes que servem de inspiração para a fantasia. As mais 

usuais são personagens de anime e mangá. Porém personagens de jogos 

eletrônicos, filmes, comics, tokusatsu, séries de TV, músicos e bandas também 

contam (ver fig. 11, 12, 13, 14, 15, 14 e 16). Qualquer produto da cultura pop pode 

servir de inspiração. Tanto que existe cosplay de objetos como suco Muppy, dados 

de RPG, carros de jogos eletrônicos, entre outros. Os depoimentos abaixo refletem a 
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variedade de fontes. Para Pedro Henrique Silva, 28 anos, cosplayer da cidade de 

São Paulo: 

 
Tudo pode ser usado como referência, desde animê e mangá que são 
tipicamente japoneses, como comics americanos, filmes, livros e até 
seriados como Chaves e Chapolin (Entrevista concedida em outubro de 
2007) 
 

 Rena Aguiar de Castro, 21 anos, cosplayer da cidade de São Paulo fala sobre 

o original cosplay neste depoimento: 

 
Qualquer referencia é validade para cosplay, até um comercial de 2 
minutos! Existem ate cosplays próprios, ex. eu faço um personagem de 
historia em quadrinhos, eu me vestir como ela já seria um cosplay. Tudo é 
válido. (Entrevista concedida em outubro de 2007) 

 

 As figuras a seguir se exemplificam cada fonte de referência para fantasia. 

 

 

Figura 11 – Game (Protoman de Megaman) 

Fonte: Acervo pessoal. Curitiba. 2008. 

 

 O cosplayer desta foto está fantasiado do personagem Protoman (ver fig. 11) 

da série de games Megaman. O cosplayer intepreta o personagem com sua pose 

característica no jogo. 
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Figura 12 – Filme (Laranja Mecânica) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

  

O grupo cosplay retrata os personagens do filme Laranja Mecânica (ver fig. 

12). Observa-se o acompanhamento de acessórios como correntes e bastões que 

dão maior fidelidade ao cosplay.  

 

 

 

Figura 13 – Comics (Curinga de Batman) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 Neste cosplay de Curinga (ver fig. 13) do comics Batman, existe preocupação 

em reproduzir fielmente a maquiagem e a interpretação do personagem com seu 

sorriso característico. Outro destaque é a carta idêntica do personagem. 
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Figura 14 – Tokusatsu (Changerman) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2006. 

 

Neste cosplay de Tokusatsu, o personagem interpretado é o Changerman 

Vermelho (ver fig. 14). Destaque para a pose na interpretação do personagem. 

 

Figura 15 – Série de TV (Chavez) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

Este cosplay em grupo homenageia a série humorística mexicana Chavez 

(ver fig. 15). Mostrando que se faz cosplay de filmes e séries não americanos. 
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Figura 16 – Músico (Marylin Manson) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2006. 

 

 Aqui o cosplayer interpreta o músico andrógino Maryllin Manson (ver fig. 16) 

usando o mesmo figurino utilizado pelo cantor em um vídeo musical. Destaque para 

a lupa também utilizada neste vídeo.  

No Japão a indústria sexual também faz uso do cosplay como fetiche. Lá é 

possível encontrar serviços de acompanhantes que fazem uso do cosplay, existindo 

até um termo, o seifuku cosplay. Este termo é utilizado para relações sexuais nas 

quais a parceira se veste de colegial. (JAPANESE LIFESTYLE) Durante a pesquisa 

não foi encontrado nenhum relato de serviço deste gênero no Brasil, porém basta 

visitar sites nacionais sobre a cultura otaku para facilmente encontrar fotografias 

eróticas de cosplayers. O fotolog brasileiro Costosas23 publica fotos com caráter mais 

erótico de cosplayers femininas. Estas fotos são enviadas por colaboradores ou 

pelas próprias cosplayers.  

 Empresas como a Nike japonesa já utilizaram cosplay em seus comerciais de 

propaganda. O canal Animax que possui em sua programação animês também já 

utilizou essa estratégia. Em eventos é freqüente a propaganda fazendo uso de 

cosplay (ver fig. 17). A produtora LevelUp Games usou cosplayers para divulgar seu 

jogo de RPG online chamado Ragnarock Online. No Japão as séries de mangá e 

animê costumam ser divulgados também através de cosplayers. Durante o evento 

Anime Friends a empresa Gamemaxx promovia o jogo Cabal Online com modelos 

fantasiados de personagens do jogo.  

 

                                                 
23

 Disponível em: www.fotolog.com/costosas 
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Figura 17 – empresa promove jogo durante evento 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 Os modelos selecionados para interpretar as personagens do jogo pouco 

entendiam dele. Tinham a idéia da fantasia apenas como um trabalho profissional ao 

qual seriam recompensados ao término do evento. Neste caso, o cosplay possui 

caráter inteiramente comercial. 

 

 

3.6 EVENTOS E CONCURSOS 

Os eventos de animação japonesa costumam ter uma programação padrão. 

Quanto maior o evento proporcionalmente serão as atividades oferecidas. Um 

grande evento do porte do Anime Friends, por exemplo, possui exibição de desenho 

animado japoneses; área para venda dos mais variados produtos relacionados à 

cultura pop japonesa; área para promoção e campeonatos de jogos eletrônicos; 

setor de alimentação; palestras e workshops; palco para shows de bandas e artistas 

(alguns internacionais) e outros. O concurso de cosplay é um dos maiores atrativos 

da programação. Existe toda uma dinâmica nestes concursos como a separação 

entre categorias e tempo para apresentação. 

 Muitos cosplayers apontam o Mangacon II como primeiro evento brasileiro de 

animê e mangá. Realizado em 12 de outubro de 1997 realizado na cidade de São 

Paulo capital, foi organizado pela ABRADEMI – Associação Brasileira de 

Desenhistas de Mangá e Ilustrações. A primeira edição do evento ocorreu um ano 

antes, mas estavam presentes apenas membros da ABRADEMI, de acordo com o 

site (desatualizado desde 2001) da própria ABRADEMI. 
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 Na cidade de Curitiba o primeiro evento da temática foi o extinto 

Animencontro. Suas duas primeiras edições foram realizadas no MIS (Museu da 

Imagem e do Som) em 1998 e em mais duas edições nos anos seguintes, no colégio 

Santa Maria em 1999 e no colégio Positivo em 2000 (informações retiradas do site 

do evento Animencontro que também não foi mais atualizado após a extinção do 

evento). Atualmente existe o Aniparaná e os Matsuris. Os Matsuris são festivais 

culturais e gastronômicos promovidos pela colônia japonesa de Curitiba. Durante o 

ano ocorrem três de maior porte (imin, haru e hana). E por um período mensalmente 

ocorreram os chamados mini-matsuri (matsuris de proporções menores).  

Há inúmeros eventos de anime e mangá espalhados pelo Brasil. Os mais 

importantes são: Animecon, Anime Friends, Ressaca Friends, Anime Dreams, Anime 

Fantasy, Anime ABC, Fanmixcon (SP);  Anime Family, Anime Center, Anime Place 

(RJ); AniMinas, Anime Festival (MG); Sana (CE); Anibahia (BA); Anime Jungle Party 

(AM); AnimeXtreme (RS); Kodama (DF), Aniventure, Anima Weekend (SC), Anime 

Pan (PE). Fora do país se destacam: Summer/Winter Comiket, Jump Festa, Tokyo 

International Anime Fair (Japão); Anime Expo, Otakon, A-kon (EUA), Lucca Comics 

& Gmes, Romics (Itália); Japan Expo (França); Salon del Manga (Espanha). 

Através de conversas com cosplayers de diferentes estados, notou-se que os 

eventos de maiores proporções e com fins lucrativos, são organizados por empresas 

como a Yamato Corporation. Esta empresa trabalha em diferentes segmentos como: 

produção de eventos, assessoria e consultoria em marketing, serviços editoriais, 

licenciamento de diversos produtos e marcas, suporte completo em design gráfico, 

soluções web, locação de materiais, entre outros serviços. A empresa é reponsável 

pelo evento Aniparaná desde 2009 em Curitiba. Os eventos menores, sem fim 

lucrativos são organizados por grupos de fãs de animê como é o caso do Anime XD 

em Curitiba. A presença de uma empresa privada dentro do meio otaku gera 

discussão entre o público. Alguns apóiam devido ao profissionalismo que se gera na 

produção dos eventos. Outros reclamam do caráter capitalista que o evento toma, 

principalmente na questão do preço dos ingressos.  

O concurso mais famoso em relação à temática é o World Cosplay Summit 

(WCS). O evento anual é organizado desde 2003 pela TV Aichi, uma subsidiária da 

TV Tokyo , na cidade de Nagoya no Japão. É considerado a “copa do mundo” do 
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cosplay, pois reúne cosplayers do mundo inteiro, onde cada país possui uma dupla 

representante. No ano de 2006, o Brasil participou pela primeira vez do evento e a 

dupla de irmãos Mônica e Maurício Somenzari Leite foi campeã com o cosplay de 

Angel Sanctuary. Diferentes mídias cobriram o evento, além das outras emissoras 

japonesas de TV. 

Também existe a Yamato Cosplay Cup (YCP), concurso organizado pela 

empresa Yamato. Este concurso reune os melhores cosplayers do Brasil em uma 

única competição para escolher o melhor cosplayer do país. Cada região brasileira 

possui sua eliminatória onde são escolhidos os representantes. No total somam 24 

representantes que disputaram a grande final durante o evento Anime Friends. 

As regras dos concursos variam para cada evento. No Brasil existem duas 

regras padrão (do Animecon e Anime Friends). Os outros concursos tomam estas 

regras como base, as quais podem variar um pouco. Como exemplo, em Curitiba no 

evento Anime XD, as regras são baseadas no Anime Friends de São Paulo.24  

O concurso realizado no Anime XD em 2007, no qual o pesquisador foi um 

dos jurados, funcionou da seguinte maneira: os cosplayers foram dividos em 

categorias (individual e em grupo), em seguida separaram as apresentações em 

tradicional e livre. Os critérios de avaliação foram: fantasia, acessórios, performance, 

adequação ao personagem e desenvoltura. Notou-se que poucos são os cosplayers 

que sabem quais são os critérios de avaliação do júri.  

Os jurados são normalmente cosplayers mais antigos (ditos conhecedores por 

sua experiência) e cosplayers de fora da região. Em poucas ocasiões também 

podem ocorrer de pessoas conhecidas do meio otaku como cantores, dubladores de 

séries de animê e até pesquisadores participarem do júri. 

Quanto à estrutura do concurso, os elementos básicos são: palco, 

apresentador, técnico de som, microfone e jurados. Os concursos de maior porte 

costumam possuir vestiário, área exclusiva para cosplay, imprensa e a distância 

entre público e palco é estabelecida por agrades. (ver fig. 18) 

 

                                                 
24

 Ver anexo C 



44 

 

 
 

 

Figura 18 – palco para o concurso de cosplay (Evento Anime Friends 2007) 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 Em relação a jurados é comum ocorrer acusações de favorecimentos ou má 

avaliação. Sobre o staff, geralmente reclamam quando o técnico de som se perde 

nas músicas que são utilizadas de fundo durante a apresentação ou o apresentador 

que falha por falta de experiência. Por exemplo, numa apresentação em que o 

cosplayer faz uso das duas mãos e não há como segurar o microfone, é fundamental 

a ajuda do apresentador. Também existem reclamações dos cosplayer com relação 

ao público desrespeitoso, como foi observado em Curitiba durante o evento em que 

o autor foi jurado. Na ocasião foram feitos comentários machistas durante a 

apresentação de cosplayers femininas. 

 Ainda existe o Cosplay copy and paste (CCP) que é um concurso virtual 

realizado no fórum do site Cosplay Brasil. O CCP é o equivalente brasileiro do 

Cosplay look-a-likes do site Cosplaylab25 e tem a seguinte dinâmica: o inscrito envia 

uma montagem em que aparece uma foto dele ao lado da imagem do personagem 

interpretado. As edições são mensais com temáticas animê e games. A série tema é 

anunciada no 1º dia de cada mês e as votações são feitas no próprio fórum. A 

premiação é uma ilustração exclusiva feita pela equipe de arte da Cosplay Brasil. 

A competividade pode ser excessiva em alguns eventos, tanto que existem 

casos de concursos que acabam em confusão. Na pesquisa de campo foi 

encontrado um caso que teve enorme repercussão. Relatos descrevem que no Rio 

de Janeiro, o cosplayer perdedor tentou agredir o vencedor arremessando  celular 

no palco durante a premiação. Em Curitiba observou-se um caso em particular, no 

qual ocorreram ofensas verbais. O namorado da cosplayer ofendida foi tirar 

                                                 
25

 Disponível em: www.cosplaylab.com 
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satisfação com a agressora. Durante a discussão o problema se complicou e a 

situação foi parar na delegacia. Apesar disso não houve queixa e o caso foi 

esquecido. Renata “Ren” que é uma cosplayer de Curitiba, fala sobre a 

competividade: 

 

Acho exagerada e desnecessária. Esse foi um dos motivos pelo qual parei 
de participar de concursos de cosplay. A princípio, existia o espaço para os 
cosplayers se apresentarem, depois as premiações (simples), depois 
prêmios cada vez mais caros, e então competições nacionais (como a 
Yamato Cosplay Cup e eliminatórias nacionais do WCS) e mesmo mundiais 
como o WCS. A essência de interpretar seu personagem favorito e ter seus 
"15 segundos de fama" se perdeu. Agora, mesmo em eventos pequenos, 
brigas acontecem porque alguns acham que "fulano não merecia o primeiro 
lugar, acho que comprou o juiz!" ou "não acredito, nossos cosplays estavam 
muito melhores e não ganharam!". Isso é completamente desnecessário. 
Cosplay não traz fama nem dinheiro, muito menos é uma carreira a ser 
seguida na vida, é apenas um hobby, algo para descontrair. A partir do 
momento em que a pessoa se torna cosplayer pensando em vencer, vencer, 
vencer, já se pode dizer que começou errado. Com toda essa 
agressividade, o público não-cosplayer seguiu o exemplo e também se 
tornou desagradável, com muitos se sentindo no direito de criticar e pior, 
ofender quem sobe ao palco ou mesmo que está tranquilamente circulando 
pelo evento se considerar a roupa ou a apresentação algo menos que 
perfeito. Sempre subi ao palco com a intenção de homenagear os 
personagens que admiro e/ou brincar com o público, conseguir risadas e 
sair de lá pensando "valeu a pena!", mas isso se tornou impossível com o 
comportamento tanto do público que assiste quanto dos cosplayers que 
estão lá famintos por uma colocação no concurso para provar sabe-se lá pra 
quem que são "os melhores" em algo. (Entrevista concedida em outubro de 
2007) 

 

Percebeu-se que a competividade entre os cosplayers curitibanos não é tão 

alta como entre os paulistas. A maioria dos participantes se conhece e costuma 

organizar-se em grupos de cosplays. Tanto que após algumas discussões na 

internet via fórum e em comunidades do orkut, houve a iniciativa por parte de alguns 

em organizar um encontro para que se colocasse em pauta discussões anteriores e 

o cadastro dos cosplayers da cidade para um liga cosplay. Esta liga funcionaria da 

seguinte maneira: os cosplayers cadastrados acumulariam pontos dos concursos 

realizados na cidade durante o ano. Ao final o cosplayer com maior pontuação 

ganharia um prêmio, ainda não definido. Notou-se que após a realização deste 

evento, o clima entre os cosplayer curitibanos se tornou muito mais saudável. 

Também existe o teatro cosplay que é uma apresentação de teatro em grupo,  

não faz parte do concurso e geralmente é uma paródia de uma série. O teatro 
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cosplay é caracterizado por ser uma apresentação mais dramática, elaborada e 

longa quando comparada à apresentação dos concursos. Pode alcançar 30 minutos 

de duração e possuir mais de 30 cosplayers atuantes. O termo toscoplay surgiu no 

teatro cosplay, existia um grupo chamado “Toscoplay” que se especializou em uma 

paródia da série Evangelion. O termo se popularizou posteriormente e hoje é usado 

por muitos sem saber que o termo originalmente faz referência a este grupo.  

 O teatro cosplay tende a se tornar mais popular em paralelo ao número de 

cosplay em grupo. Os próprios cosplayers afirmam ser uma evolução natural as 

fases: fazer cosplay, tirar foto fantasiado, competir em concursos e depois 

apresentar em teatro.  

 Outro fato curioso é a iniciativa de um grupo cosplayer brasileiros produzirem 

um Live action (filme de uma série de desenho animado com atores reais) da série 

Naruto através de um canal no site youtube. O projeto ainda no início possui apenas 

um vídeo26. 

 

  

3.7  COSPLAYERS  E PÚBLICO 

 No Japão existe uma designação para pessoas que tiram fotos de cosplay, 

são os cameko. Este termo é uma contração de camera kozo (camera garoto). Os 

camekos costumam dar as fotografias como presentes para os cosplayers. Porém 

esta relação nem sempre se dá de forma tão saudável. Foram relatados casos de 

stalkers (perseguidores obssessivos) de cosplayer, tanto que em eventos no Japão 

(Comiket, por exemplo) onnde existem várias restrições para fotógrafos como a 

existência de cordas de proteção e a proibição do uso de certos ângulos para 

fotografia (JAPANESE LIFESTYLE). No Brasil a relação entre cosplays e fotógrafos 

geralmente se dá de forma bastante saudável, como é possivel perceber nos 

depoimentos de alguns cosplayers. Renan Aguiar de Castro, 21 anos, cosplayer da 

cidade de São Paulo, responde o que acha de posar para fotos durante eventos: 

 
Pelo contrário adoro posar para fotos. O cosplay fica pronto e o ápice é usá-
lo para tirar fotos e etc! Marcar que você o fez. Uma foto nunca é esquecida! 
(Entrevista concedida em outubro de 2007)  
 

                                                 
26

 http://www.youtube.com/watch?v=aVcW-DBEM2A 
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 Renata “Ren”, 20, cosplayer curitibana, fala também que certas situações 

podem ser incômodas: 

 
Gosto de tirar fotografias, mas isso depende muito da abordagem feita e do 
momento. Algumas pessoas pedem para tirar foto justamente quando você 
está sentada comendo, ou quando ainda não terminou de arrumar o 
cosplay, e acabam se sentindo ofendidas se você responde "espere um 
pouquinho que eu logo termino!". Também é comum pessoas mal 
intencionadas pedirem fotografias, ou abordarem cosplayers de forma 
estranha. É importante perceber quem são essas pessoas e evitá-las, além 
de alertar outros cosplayers a respeito. Esse tipo de abordagem é 
especialmente comum entre meninas, além de alguns garotos que tentam 
tirar fotos com a mão na cintura, ou fotos mais comprometedoras sem que 
percebam. (Entrevista concedida em outubro de 2007) 
 

 Danilo Cezar Assumpção Boros, 19 anos, cosplayer de Curitbia, afirma que 

quem faz cosplay tem o intuito de ser fotografado: 

  

E inclusive adoro fazer fotos e quando me pedem para tirar fotos. O 
cosplayer que se sente encomodado com fotos não é cosplayer porque se 
você faz um cosplay e não quer que tirem fotos, não faça cosplay. 
(Entrevista concedida em outubro de 2007) 

 

A figura abaixo (ver fig. 19) mostra um momento durante um evento (Anime 

Friends 2007) em que foram reunidos vários cosplayers para produção de uma 

matéria para televisão. O público aproveitou o fato e também obteve fotografias.  

 

 

Figura 19 – mídia e público fotografam cosplayers 

Fonte: Acervo pessoal. São Paulo. 2007. 

 

 Neste caso, a equipe de produção televisiva foi recrutando cosplayers durante 

o evento para filmar a cena. Após reunir um grande número, gravaram cenas em 

que os cosplayers interpretam os personagens. Porém, foi um processo 

desorganizado no qual cosplayers somente andavam de um lado para o outro. 

Ocorreram poucas entrevistas com os cosplayers. Percebeu-se que não houve 
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interesse por parte da mídia em apronfundar-se no tema e apenas procurou realizar 

imagens dos cosplayers em várias ações sem contexto específico.  
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4  DISCUSSÃO SOBRE CULTURA  

Ter o cosplay como objeto de estudo, nos leva a uma discussão mais ampla: 

a diversidade cultural. O autor Renato Ortiz (2007)27 trata a questão do universal e a 

diversidade, e, segundo ele a primeira acepção de universal é herança do 

iluminismo: o universal define uma qualidade da “natureza humana”, e esta se 

associaria a metavalores cuja realização seria necessária. Porém esta acepção, 

salienta o autor, não considera as relações de poder, pontos como o colonialismo, 

imperialismo, eurocentrismo e outros. Outro sentido é o contraste que se faz entre 

sociedade e natureza. Para a sociologia, algumas dimensões da universalidade 

merecem atenção como: a oposição ao particularismo, isto é, aos costumes, valores 

e poderes restritos aos limites das localidades. Logo, a perspectiva sociológica afima 

que existem vários universais que se contradizem uns aos outros e competem entre 

si. Deve-se situá-los historicamente e qualificá-los em suas especificidades, pois 

eles não existem em abstrato.  

A Antropologia propõe que a noção de diversidade está intimamente 

associada à idéia de “outro”. O relativismo cultural está sempre presente ao longo da 

disciplina, numa perspectiva que valoriza a especificidade de cada cultura. A 

diversidade não possui um valor “em si”, uma “estrutura” ou “essência” atemporal. 

Ela existe em situações históricas determinadas e deve ser qualificada. A 

diversidade cultural não deve ser vista apenas como “diferença”, afinal esta é 

produzida socialmente, ela é portadora de sentido simbólico e histórico. (ORTIZ, 

2007) 

Renato Ortiz (2007) não acredita na existência de uma “sociedade global”28, 

unidade sociológica homóloga às sociedades nacionais com um processo de 

integração das partes feito de forma coerente e ordenada, assim como não vê as 

sociedades como sistêmicas. Para ele, a globalização define uma nova situação com 

uma totalidade no interior da qual  as partes que a constituem são permeadas de um 

elemento comum (a globalização), levando-nos a pensar simultaneamente o comum 

e o diverso. Sendo assim, o autor diferencia globalização de mundialização: 

 

                                                 
27

 ORTIZ, Renato. Anotações sobre o universal e a diversidade. In: Rev. Bras. Educ.,v.12, n. 34, p.7-16, abril/2007 
28

 Ver IANNI, Octávio. A sociedade global, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993 
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O primeiro aplica-se bem à realidade técnica e econômica, o segundo 
adapta-se melhor ao universo da cultura. A categoria mundo articula-se 
assim a uma dupla dimensão. Ela vincula-se ao processo de globalização 
econômica e tecnológica; sem essa dimensão material dificilmente 
discutiríamos a mundialização da esfera cultural. Mas ela também 
corresponde à noção de “concepção de mundo”, um universo simbólico bem 
específico, que se tece no interior do processo, mas não se confunde 
inteiramente com ele. Concepção de mundo que se contrapõe a outras 
visões de mundo e que marca a diversidade dos elementos culturais na 
situação de globalização (ORTIZ, 2007, p.11)  

 

Este mesmo autor afirma que na globalização co-existem um conjunto 

diferenciado de unidades sociais como nações, regiões, tradições e civilizações. 

Dentro deste contexto deve-se pensar simultaneamente o universal e a diferença. O 

autor fala, também, de uma mudança de perspectiva ao longo dos tempos, os 

valores universalistas e monolinguísticos passam a ser vistos com desconfiaça e o 

diverso passa a ser um patrimônio intocável. Ainda assim ganham força os relatos 

universalistas como as religiões universais que possuem a capacidade de agregar 

pessoas em larga escala (dispersas, mas em grandes áreas territoriais), criando 

laços sociais, memória e ação coletiva. Os relatos universais competem e colidem 

entre si como religião e consumo, por exemplo. Religião e mercado surgem como 

entidades morais concorrentes entre si, porém deve ficar claro a sua não-

equivalência, elas são diferentes entre si. (ORTIZ, 2007)   

A diversidade manifesta-se sobremaneira na esfera do mercado, 

considerando que os produtos são lançados para grupos específicos de 

consumidores, pois o mercado é atravessado por uma grande e indefinida 

quantidade de diferenças. O mercado também é produtor de sentido, cria diferenças 

e desigualdade. O consumo exige disponibilidade financeira e capacidade de 

discernimento (existe uma educação para o consumo), pois as marcas dos produtos 

não são apenas rótulos, agregam aos bens culturais um valor simbólico 

consubstanciado na griffe que o singulariza em relação à outras mercadorias. O que 

torna indispensável a reflexão sobre o aspecto mercadológico no debate sobre 

diversidade. (ORTIZ, 1999)29 

Desenvolve-se o discurso por parte dos executivos das transnacionais, 

economistas, sociólogos, divulgadores científicos da passagem do homogêneo para 

o heterogêneo. O mundo atual seria múltiplo e plural, e assim, diferenciação e 
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pluralismo tornam-se termos intercambiáveis. E nesta operação existe algo 

ideológico, pois camufla que o pluralismo hierarquizado organiza as diferenças 

segundo uma relação de forças, ou seja, as diferenças também escondem relação 

de poder. As interações entre as diversidades não são arbitrárias, elas se organizam 

de acordo com as relações de força manifestas nas situações históricas concretas. 

Deve-se entender que universal e particular são pares opostos, mas na situação de 

globalização, este par antagônico se mescla a alguns valores antes fixados a 

apenas um de seus elementos. (ORTIZ, 2007) 

É uma situação paradoxal que se vive, como se pode ver nas políticas 

afirmativas. Elas se promovem com discurso da diferença em busca de um ideal 

universalista: democracia, igualdade e cidania. Por isto atualmente ressignificam-se 

as diferenças em busca de valores mundiais. Por isto se faz necessário pensar na 

diversidade cultural de um ponto de vista cosmopolita, isto é, através de uma visão 

universalista. Não se deve reduzir o debate do universalismo a uma postura teórica, 

pensar que as instituições sociais sejam as religiões, os Estados, ou as 

transnacionais carregam com elas elementos de universalidade ( religiosa, política 

ou mercadológica). (ORTIZ, 2007) 

 

 

4.1 CONCEITO DE CULTURA 

Dennys Cuche (1999)30 explica que o desenvolvimento dos estudos sobre os 

fatos da aculturação levaram a um reexame do conceito de cultura. A cultura passa 

a ser entendida como um conjunto dinâmico, mais ou menos homogêneo. Os 

elementos que compõem uma cultura não são jamais integrados uns aos outros pois 

provêm de fontes diversas no espaço e no tempo. Existe um "jogo" num sistema 

extremamente complexo. Um jogo no qual a liberdade dos indivíduos e dos grupos 

se instala para "manipular" a cultura. Não existem culturas "puras" e "mestiças". 

Devido aos contatos culturais, todas são, em diferentes graus, culturas "mistas". Elas 

são feitas de continuidades e de descontinuidades.  

Dizer que os grupos socialmente dominados não são desprovidos de recursos 

culturais próprios e da capacidade de reinterpretar as produções culturais que lhes 
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são impostas em maior ou menor grau, não significa que todos os grupos são iguais 

e que suas culturas são equivalentes. Em um dado espaço social, existe sempre 

uma hierarquia cultural e nele os grupos sociais estão em relação de dominação ou 

de subordinação uns com os outros. Uma cultura dominada não é necessariamente 

uma cultura alienada, totalmente dependente. É uma cultura que, em sua evolução, 

não pode desconsiderar a cultura dominante, mas que pode resistir em maior ou 

menor escala à imposição cultural. (CUCHE, 1999) 

Neste sentido é que vai a afirmação da autora Cristiana A. Sato (2007) ao 

apontar a cultura pop japonesa como uma alternativa de consumo com caráter 

menos “impositivo” que a cultura pop americana dominante. 

 

 

4.2 CULTURA POPULAR 

Cuche (1999) relata que a noção de cultura popular tem caráter ambigüo 

desde sua origem. Do ponto de vista das ciências sociais existem duas teses 

opostas que devem ser evitadas. A primeira é a minimalista que não reconhece nas 

culturas populares nenhuma dinâmica e criatividade  próprias. Elas seriam marginais 

e apenas derivadas da cultura dominante reconhecida como legítima, central e de 

referência. Seriam cópias de má qualidade em processo de empobrecimento e 

expressariam a alienação social das classes populares. A segunda é a maximalista 

que pretende ver nas culturas populares, culturas que deveriam ser consideradas 

como iguais e mesmo superiores à cultura das elites. Seriam culturas autênticas, 

completamente autônomas que não deveriam nada à cultura das classes 

dominantes, não existindo nenhuma hierarquia entre as culturas popular e "letrada".  

Mas a realidade é bem mais complexa e as culturas populares revelam-se 

nem inteiramente dependentes ou autônomas, nem puramente imitação ou criação. 

Apenas confirmam que toda cultura particular é uma reunião de elementos originais 

e de elementos importados, de invenções próprias e de empréstimos. As culturas 

populares não são homogêneas (mas nem por isto são incoerentes) e são referentes 

a grupos sociais subalternos. Elas são construídas então em uma situação de 

dominação, sendo possível evidenciar tudo o que as culturas populares devem ao 

esforço de resistência das classes populares à dominação cultural. Os dominados 
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reagem à imposição cultural pela ironia, pela provocação, pelo "mau gosto" 

mostrado voluntariamente. Neste sentido, as culturas populares são culturas de 

contestação. Mas elas não estão mobilizadas permanentemente em uma atitude de 

defesa militante. Elas funcionam também "em repouso". Nem toda a alteridade 

popular se encontra na contestação. Por outro lado, os valores e as práticas de uma 

atitude de resistência cultural não bastam para criar uma autonomia cultural 

suficiente para que surja uma cultura original. Ao contrário, elas assumem, sem 

querer, funções integradoras, pois são facilmente "cooptáveis" pelo grupo 

dominante. Sem esquecer a situação de dominação, é talvez mais correto considerar 

a cultura popular como um conjunto de "maneiras de viver com" esta dominação, ou, 

mais ainda como um modo de resistência sistemática à dominação. (CUCHE, 1999) 

Para entender a cultura popular, é preciso captar a inteligência prática da 

pessoas comuns, principalmente no uso que elas fazem da produção de massa. 

Para uma produção racionalizada, padronizada, expansionista e ao mesmo tempo 

centralizada, corresponde uma outra produção de "consumo". Trata-se,  realmente, 

de uma "produção", pois apesar de não se caracterizar por produtos próprios, ela se 

distingue pelas "maneiras de viver com" estes produtos, isto é, pelas maneiras de 

utilizar os produtos impostos pela ordem econômica dominante. A cultura popular 

pode ser entendida como uma "cultura de consumo". É difícil identificar esta cultura 

de consumo, pois ela é caracterizada pela astúcia e pela clandestinidade. Além 

disso, este "consumo - produção cultural" é muito disperso, insinuando-se em toda a 

parte, mas de maneira discreta. (CUCHE, 1999) 

Em outras palavras, o consumidor não poderia ser identificado ou qualificado 

a partir dos produtos que ele assimila. É preciso encontrar o "autor" sob o 

consumidor: entre ele e os produtos, há a defasagem do uso que ele dá aos 

produtos. A pesquisa sobre as culturas populares se situa precisamente nesta 

defasagem. Os usos devem ser analisados em si mesmos. Por estas maneiras de 

fazer, os consumidores dão uma outra função aos produtos padronizados, diferente 

daquela que havia sido projetada para eles. (CUCHE, 1999) 

Neste sentido, o cosplay pode ser interpretado. A liberdade que os cosplayers 

possuem de “re-interpretar” os personagens já existente em uma mídia, reflete o 
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processo criativo de consumo e recriação não imaginados pela indústria de massa 

(cultura pop japonesa). 

 

 

4.3 CULTURA DE MASSA 

Confunde-se "cultura para as massas" e "cultura das massas". Não é porque 

certa massa de indivíduos recebe a mesma mensagem que necessariamente esta 

massa constitui um conjunto homogêneo. Não ocorre uniformização da recepção da 

mensagem, como também é errôneo pensar que os meios  populares seriam mais 

vulneráveis à mensagem da mídia. É essencial que se considerem as condições de 

recepção. Um estudo da comunicação de massa não pode se contentar em analisar 

os discursos e as imagens difundidos. Um estudo completo deve prestar tanta ou até 

mais atenção ao que os consumidores fazem com o que eles consomem. Eles não 

assimilam passivamente os programas divulgados, se apropriam deles 

reinterpretam- nos, segundo suas próprias lógicas culturais. (CUCHE, 1999) 

 O público otaku consume/produz a cultura pop japonesa, definindo-a como 

uma cultura das/para as massas. Pessoas do mundo inteiro consomem tais produtos 

culturais, mas o perfil do otaku varia de um país pra outro. As apresentações de 

concurso de cosplay variam de lugar pra lugar, apesar do mesmo personagem ser 

interpretado. É necessário entender o contexto da apresentação, para entender a 

originalidade da apresentação. Por exemplo, um estrangeiro não consegueria 

entender a sátira de um cosplayer numa interpretação de um personagem de animê 

com o sotaque da região. 

 

  

4.4 CULTURA E IDENTIDADE 

Cultura e "identidade " são conceitos que remetem a uma mesma realidade, 

vista por dois ângulos diferentes. A identidade cultural de um grupo só pode ser 

compreendida ao se estudar suas relações com os grupos vizinhos. Atualmente, as 

dúvidas sobre a identidade remetem freqüentemente à questão da cultura. Há o 

desejo de se ver cultura relacionada à identidade em tudo, de encontrar identidade 

para todos. Esta recente ênfase em fenômenos de identidade é resultado do 
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fenômeno da exaltação da diferença. Não se pode confundir as noções de cultura e 

de identidade cultural ainda que as duas tenham uma grande ligação. A cultura pode 

existir sem consciência de identidade, ao passo que as estratégias de identidade 

podem manipular e até modificar uma cultura que não terá então quase nada em 

comum com o que ela era anteriormente. A cultura depende em grande parte de 

processos inconscientes. A identidade remete a uma norma de vinculação, 

necessariamente consciente, baseada em oposições simbólicas. (CUCHE, 1999)  

A identidade social não diz respeito unicamente aos indivíduos. Todo grupo é 

dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, definição que 

permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é, ao mesmo tempo, inclusão 

e exclusão: ela identifica o grupo e o distingue dos outros grupos. (CUCHE, 1999) 

Há uma estreita relação entre a concepção que se faz de cultura e a 

concepção que se tem de identidade cultural. Aqueles que integram a cultura a uma 

"segunda natureza", que recebemos como herança e não podemos escapar, 

concebem a identidade como um dado que definiria de uma vez por todas o 

indivíduo. Vista desta maneira, a identidade é uma “essência” impossibilitada de 

mudanças e sobre a qual o indivíduo ou o grupo não tem nenhuma influência. Por 

exemplo: o indivíduo, devido a sua hereditariedade biológica, nasce com os 

elementos constitutivos da identidade étnica e cultural, entre os quais os caracteres 

fenotípicos e as qualidades psicológicas que dependem da "mentalidade" do povo 

ao qual ele pertence. Em uma abordagem culturalista, a ênfase não é colocada 

sobre a herança biológica, mas na herança cultural, ligada à socialização do 

indivíduo no interior de seu grupo cultural. Entretanto, o resultado é quase o mesmo, 

pois o indivíduo é levado a interiorizar os modelos culturais que lhe são impostos, 

até o ponto de se identificar com seu grupo de origem. A concepção subjetivista 

critica o caráter estático deste tipo de interpretação. Nesta concepção a identidade 

etnocultural não é nada além de um sentimento de vinculação ou uma  identificação 

a uma coletividade imaginária em maior ou menor grau. O importante são as 

representações que os indivíduos fazem da realidade social e de suas divisões. 

Porém o ponto de vista subjetivista levado ao extremo leva à redução da identidade 

a uma questão de escolha individual arbitrária, em que cada um seria livre para 

escolher suas identificações. (CUCHE, 1999) 
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Adotar uma abordagem puramente objetivista ou puramente subjetivista para 

abordar a questão da identidade seria se colocar em um impasse. É necessário ter 

em mente que a construção da identidade se faz no interior de contextos sociais que 

determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações 

e suas escolhas. Além disso, a construção da identidade não é uma ilusão, pois é 

dotada de eficácia social, produzindo efeitos sociais reais. Deve-se tentar entender o 

fenômeno da identidade através da ordem das relações entre os grupos sociais. A 

identidade é um modo de categorização utilizado pelos grupos para organizar suas 

trocas. Deve-se considerar que a identidade se constrói e se reconstrói 

constantemente no interior das trocas sociais. Identidade e alteridade são ligadas e 

estão em uma relação dialética. (CUCHE, 1999) 

 A identificação pode funcionar como afirmação ou como imposição de 

identidade. A identidade é sempre uma concessão, uma negociação entre uma 

"auto-identidade" definida por si mesmo e uma "hetero-identidade" ou uma "exo-

ídentidade" definida pelos outros. A auto-identidade terá maior ou menor 

legitimidade que a hetero-identidade, dependendo da situação relacional, isto é, em 

particular da relação de força entre os grupos de contato. Em uma situação de 

dominação caracterizada, a hetero- identidade se traduz pela estigmatização dos 

grupos minoritários. Ela leva freqüentemente neste caso ao que chamamos uma 

"identidade negativa". Definidos como diferentes em relação à referência que os 

majoritários constituem, os minoritários reconhecem para si apenas uma diferença 

negativa. Também pode-se ver o desenvolvimento entre eles dos fenômenos de 

desprezo por si mesmos. Estes fenômenos são freqüentes entre os dominados e 

são ligados à aceitação e à interiorização de uma imagem de si mesmos construída 

pelos outros. A identidade é então o que está em jogo nas lutas sociais. Nem todos 

os grupos têm o mesmo "poder de identificação", pois esse poder depende da 

posição que se ocupa no sistema de relações que liga os grupos. Nem todos os 

grupos têm o poder de nomear e de se nomear. (CUCHE, 1999) 

Com a edificação  dos Estados-Nações modernos, a identidade tornou-se um 

assunto de Estado. O Estado torna-se o gerente da identidade para a qual ele 

instaura regulamentos e controles. O Estado moderno tende à monoidentificação, 

seja por reconhecer apenas uma identidade cultural para definir a identidade 
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nacional, seja por definir uma identidade de referência, a única verdadeiramente 

legítima, apesar de admitir um certo pluralismo cultural no interior de sua nação. A 

ideologia nacionalista é uma ideologia de exclusão das diferenças culturais. Sua 

lógica radical é a da "purificação étnica". (CUCHE,1999) Porém o caso brasileiro, 

seguiu uma tendência diferente. 

 

 

4.5  IDENTIDADE NACIONAL 

É importante para a presente pesquisa situar esta prática do cosplay, de 

origem japonesa, primeiramente em termos nacionais, e também regionais, desde 

nossa sociedade, a brasileira. É evidente que estamos lidando com um fenômeno 

internacional, de grande escala, de natureza midiática, profundamente capitalista na 

sua forma produtiva. No entanto, trata-se, antes de qualquer coisa, de 

comportamentos, e de cultura. 

Como afirma Giralda Seyferth (1999)31, no Brasil o nacional passa primeiro 

pelo regional, acrescentando a questão do imigrante no sul do país. Ela afirma que o 

discurso da brasilidade se inicia no período final da imigração e se impõe a todos. 

Percebe que os diferentes grupos imigrantes construíram suas identidades coletivas, 

baseadas em critérios de pertencimento étnico/nacional, o que contrariava os 

cânones de um nacionalismo brasileiro avesso a quaisquer formas de pluralismo no 

interior do Estado-nação. Logo, é necessário notar a aproximação entre etnicidade e 

nação na sua dimensão política. 

Assim como em outros textos, também se lembra da questão da idéia de raça 

denotando hierarquia e desigualdade dominante no pensamento nacionalista junto 

com outras ideologias de território, história e culturas únicas.  A identidade nacional 

brasileira foi criada pela exclusão dos “trabalhadores nacionais” (massa de mestiços 

e negros). No entanto, esta imigração “ideal” (europeu branco, também se excluíam 

os asiáticos e africanos) tinha como objetivo fazer desaparecer o não-branco no país 

atingindo assim a homogeneidade. Posteriormente existe um resgate do mestiço e 

as raças “inferiores” passam à condição de meros portadores de culturas pouco 

avançadas ou não civilizadas. A inferioridade passava da classificação pela raça 
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para a percepção pela cultura. O discurso que se pregou foi da miscigenação e 

assimilação: 

 
(...) o ideal de branqueamento: os imigrantes deviam cumprir expectativas 
de unidade nacional – unidade de raça, de língua, de pensamento, de 
cultura –, seguindo os ditames da formação tradicional brasileira baseada 
na miscigenação. Afinal, os imigrantes precisavam ser incorporados ao mito 
das três raças fundador da nação. (SEYFERTH, 1999, p.92) 

 

 Neste processo surgem também outros problemas citados pela autora, como 

a transformação da colônia em município que traz uma burocracia exterior do Estado 

para dentro dela, o que gera tensão entre o étnico local e o nacional. A autora afirma 

que independentemente do grau de isolamento, a etnicidade emergiu do contato 

sistemático com a sociedade nacional. Assim os diferentes grupos de imigrantes 

criaram suas “colônias” que obedeciam a códigos culturais relacionados à origem 

nacional do país de origem. Ocorreu neste período todo um reforço das culturas 

maternas, criando outras identidades locais (o que não era o objetivo das elites 

políticas).  O esforço em nacionalizar, acabou por etnificar mais o grupo. Nota-se 

que a retórica que acompanhou a elaboração da identidade nacional estabeleceu o 

caboclo (“trabalhador nacional”) como oposto ao imigrante europeu. Buscava-se um 

caldeamento para a unidade nacional em que os imigrantes entravam com a “raça” e 

os brasileiros com a “cultura”. Em contraposição, a construção das identidades 

étnicas incluiu como marca de distintividade na forma da inserção econômica.  Mas 

é importante destacar que: 

 

Assim o trabalho como vocação racialmente (ou nacionalemente) atribuída é 
um diacrítico carregado de etnocentrismo, que serve às representações dos 
membros dos grupos e dos outros; mas são as distinções culturais que 
mapeiam, inequivocadamente, a percepção das diferenças – língua, 
religião, associações, habitus étnicos (conforme conceito de Weber, 1992) –
, enfim, são de fato demarcadores dos limites grupais nas relações 
interétnicas”. (SEYFERTH, 1999, p. 99,100) 

 

Nesta pluralidade de grupos étnicos no Brasil nota-se a produção de grupos 

organizados que elaboram sistemas simbólicos fundamentados na idéia de origem 

comum nacional e/ou racial para reinvidicar, juntamente com a cidadania brasileira, o 

reconhecimento de suas pecularidades étnicas. Os próprios termos usados para 

chamar estes grupos no país denunciam isto. Por exemplo: nipo-brasileiro, o 
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primeiro termo remete a etnicidade do ponto de vista cultural, já o segundo a 

cidadania do ponto de vista político.  

Nota-se que todo o esforço dos grupos étnicos consiste em se reapropriar dos 

meios de definir sua identidade, segundo seus próprios critérios, e não apenas em 

se reapropriar de uma identidade, em muitos casos, concedida pelo grupo 

dominante. Trata-se então da transformação da hetero-identidade que é 

freqüentemente uma identidade negativa em uma identidade positiva. (CUCHE, 

1999) 

A autora Seyferth (1999) fala que a distribuição dos imigrantes no território 

nacional (concentração na região sul) não se adequava aos cânones do 

nacionalismo republicano. Assim, o tema das diferenças regionais foi incorporada à 

discussão da política imigratória e igualmente subordinada às especulações sobre 

desigualdade de raças e isto em conjunto com a variável climática.  

Neste sentido, a idéia de desequilíbrio regional tem uma definição racial e 

remete-se à mestiçagem.  Conclui-se que as preocupações com a unidade cultural, 

racial e territorial da nação resultaram num processo forçado de nacionalização das 

raças considerando ilegítimas as diferenças étnico-culturais.  

Entende-se que existe sempre um projeto de elite, mas que nem sempre 

ocorre. Deve-se fazer o recorte de classe para entender o todo. A questão étnica é 

algo atual e é essencial destacar a variedade identitária causada pela imigração, 

mas, acima desta, o novo processo de re-criações étnicas, baseado na re-definição 

de identidades que não passam mais apenas pela questão racial, e, sim, pelo 

fenômeno da etnicidade, ou seja, sob novos parâmetros da internacionalização da 

cultura e das pressões que isso determina na re-criação, divulgação e consumo de 

produtos “étnicos”. (SEYFERTH, 1999) 

 

4.6 VARIEDADE IDENTITÁRIA 

Para Stuart Hall (2005)32, a questão da identidade é extensamente discutida 

ao longo da teoria social. As velhas identidades que estabilizaram o mundo social ao 

longo do tempo estão em declínio. Surgiram as novas identidades e assim 

fragmentou-se o indivíduo moderno, considerado como um sujeito unificado até 
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então.  A chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Isto occoreu quando um tipo 

diferente de mudança estrutural começou e está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Esta mudança está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 

passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas 

transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a 

idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 

"sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos 

tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma 

"crise de identidade" para o indivíduo. 

Surge a identidade do sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

"celebração móvel": formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada 

desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória 

sobre nós mesmos ou uma confortadora "narrativa do eu". A identidade plenamente 

identificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida 

em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos 

temporariamente. (HALL, 2005) 

Ao falar de identidade é importante considerar um aspecto, o caráter da 

mudança na modernidade tardia, em particular, o processo de "globalização" e seu 
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impacto sobre a identidade cultural. Segundo Anthony Giddens, as sociedades 

modernas têm por característica a mudança constante, rápida e permanente, isto é o 

que as diferencia das sociedades "tradicionais". Ele fala do ritmo e o alcance da 

mudança e a natureza das instituições modernas. Mas mais importantes são as 

transformações do tempo e do espaço e o que ele chama de "desalojamento do 

sistema social" - a "extração" das relações sociais dos contextos locais de interação 

e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de espaço-tempo. Os modos 

de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram, de uma forma bastante 

inédita, de todos os tipos tradicionais de ordem social. Tanto em extensão, quanto 

em intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas 

do que a maioria das mudanças características dos períodos anteriores. No plano da 

extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem 

o globo; em termos de intensidade, elas alteram algumas das características mais 

íntimas e pessoais de nossa existência cotidiana (GIDDENS apud HALL, 2005).  

Já Ernest Laclau usa o conceito de "deslocamento". As sociedades modernas 

não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não se 

desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única "causa" ou "lei". A 

sociedade não é um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se 

através de mudanças evolucionárias a partir de si mesma. Ela está constantemente 

sendo "descentrada" ou deslocada por forças de si mesma. As sociedades da 

modernidade tardia são caracterizadas pela "diferença"; elas são atravessadas por 

diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de 

diferentes "posições de sujeito" - isto é, identidades - para os indivíduos. Se tais 

sociedades não se desintegram totalmente não é porque elas são unificadas, mas 

porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, 

ser conjuntamente articulados. Mas essa articulação é sempre parcial: a estrutura da 

identidade permanece aberta. Sem isso, argumenta Laclau, não haveria nenhuma 

história. O deslocamento tem características positivas, desarticula as identidades 

estáveis do passado, mas também abre a possibilidade de novas articulações: a 

criação de novas identidades, a produção de novos sujeitos e o que ele chama de 

"recomposição da estrutura em torno de pontos nodais particulares de articulação" 

(LACLAU apud HALL, 2005). 
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O pensamento de Hall é similiar ao de Dennys Cuche. Para Cuche (1999), na 

medida em que a identidade resulta de uma construção social, ela faz parte da 

complexidade do social. Querer reduzir cada identidade cultural a uma definição 

simples, “pura", seria não levar em conta a heterogeneidade de todo grupo social. 

Nenhum grupo, nenhum indivíduo está fechado a priori em uma identidade 

unidimensiònal. O caráter flutuante que se presta a diversas interpretações ou 

manipulações é característico da identidade. É isto que dificulta a definição desta 

identidade. Querer considerar a identidade como monolítica impede a compreensão 

dos fenômenos de identidade mista que são freqüentes em toda sociedade. 

A identidade é tão difícil de se delimitar e de se definir, precisamente em razão 

de seu caráter multidimensional e dinâmico. É isto que lhe confere sua complexidade 

mas também o que lhe dá sua flexibilidade .A identidade conhece variações, presta-

se a reformulações e até a manipulações. Esta dimensão mutável da identidade 

pode ser caracterizada como "estratégias de identidade". Nesta perspectiva, a 

identidade é vista como um meio para atingir um objetivo. Logo, a identidade não é 

absoluta, mas relativa. O conceito de “estratégia” indica também que o indivíduo, 

enquanto ator social, não é desprovido de uma certa margem de manobra. Em 

função de sua avaliação da situação, ele utiliza seus recursos de identidade de 

maneira estratégica. Na medida em que ela é um motivo de lutas sociais de 

classificação que buscam a reprodução ou a reviravolta das relações de dominação, 

a identidade se constrói através das estratégias dos atores sociais. No entanto, 

recorrer ao conceito de estratégia não deve levar a pensar que os atores sociais são 

totalmente livres para definir sua identidade segundo interesses materiais e 

simbólicos do momento. As estratégias devem necessariamente levar em conta a 

situação social, a relação de força entre os grupos, as manobras dos outros, etc. 

Não é possível aos grupos e aos indivíduos fazer o que quer que desejem em 

matéria de identidade: a identidade é sempre a resultante da identificação imposta 

pelos outros e da que o grupo ou o indivíduo afirma por si mesmo. Um tipo extremo 

de estratégia de identificação consiste em ocultar a identidade pretendida para 

escapar à discriminação, ao exílio ou até ao massacre.  De uma maneira mais geral, 

o conceito de estratégia pode explicar as variações de identidade, que poderiam ser 

chamadas de deslocamentos de identidade: Ele faz aparecer a relatividade dos 
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fenômenos de identificação. A identidade se constrói, se desconstrói e se reconstrói 

segundo as situações. Ela está sem cessar em movimento; cada mudança social 

leva-a a se reformular de modo diferente. (CUCHE, 1999) 

Tendo isto em vista, pode-se tentar compreender porque o cosplay, que 

possui origem japonesa, ser “consumido” por um público tão heterogêneo, não 

apenas aquele de identidade étnica japonesa. Muitos se perguntam por qual motivo 

o público otaku (consumidor de cultura pop japonesa no Brasil) não é 

predominantemente composto por descendentes nipônicos. O público otaku (e isto 

inclui os cosplayers) é fruto da então chamada crise de identidade e globalização. É 

característica do indivíduo que se situa neste público a fragmentação e a 

pluralidade. Ao mesmo tempo em que possui conhecimento sobre a cultura pop 

nipônica, também conhece a indústria fonográfica e cinematográfica americana, 

como também freqüenta festas étnicas e mantêm costumes em casa referentes aos 

ses ascendentes imigrantes, nem sempre japoneses. Como também pode, em um 

curto espaço de tempo, mudar seu gosto, parar de consumir produtos da cultura pop 

japonesa voltando-se para outra  “moda” diferente. A variedade de referências que 

se tem no cosplay reflete o caráter do público que possui o gosto variado. São 

muitos os produtos culturais que podem virar fantasia como também podem não ser 

utilizados, dependendo da época do evento, percebe-se isto no que se reflete nos 

cosplayers “modinha”.  A dificuldade de construir identidade foi observada durante a 

pesquisa. A seguir apresenta-se um caso local. 

 

 

4.6.1 Caso dos matsuris em Curitiba  

E como isto tudo entra no plano político? Tomando minha experiência pessoal 

(descendente de japoneses) percebo de várias maneiras. A mais explícita é com a 

relação dos eventos realizados pela colônia nipo-brasileira em Curitiba. Os 

chamados Matsuris são sazonais (representam as estações do ano, apesar de 

serem realizados três na cidade de Curitiba) que tem a intenção de promover a 

cultural tradicional e gastronômica japonesa. Ao longo dos anos o evento foi 

atingindo cada vez proporções maiores tendo que se deslocar o local da Praça do 

Japão para outros locais maiores como o Museu do Olho e o Parque Barigui. O 
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ápice foi o ano passado em que se comemorava o centenário da colônia japonesa 

no Brasil. O investimento que se fez tanto da prefeitura, colônia como de empresas 

foi enorme. Nota-se a valorização da identidade étnica nestes eventos e deve-se 

perceber como isto também é apropriado de outras maneiras. Por exemplo, a 

imagem que se tem do imigrante japonês no Brasil como trabalhador que reforça a 

concepção de classe. Este discurso enaltecendo o trabalho está presente dentro da 

fala dos membros da colônia japonesa (e principalmente no discurso de políticos da 

colônia), o que leva entender como valor em comum entre seus membros. Ou então 

como os matsuris entram em pauta na agenda midiática da media local, tendo até 

transmissões ao vivo.  

Um olhar mais apurado dentro do próprio evento aponta uma identidade não é 

cristalizada e vem a todo tempo se transformando. Dentro deste evento (em edições 

até a do centenário) um dos atrativos era “palco jovem”, nele se concentravam 

atividade e apresentações referentes à cultura pop japonesa.  

Este “palco jovem” foi ganhando maior espaço e público a cada edição, tanto 

que foi necessário devido à demanda do público maior quantidade de eventos. 

Assim foram adaptados (não criados, pois já existiam) os chamados “mini-matsuris” 

que eram realizados mensalmente na Praça do Japão. A concepção inicial deste 

evento era a mesma, atender o público curitibano que gostava de cultura tradicional 

japonesa entre o intervalo dos grandes matsuris. Eram eventos bem pequenos em 

relação aos maiores na questão do número de apresentações, quiosques de 

gastronomia e comércio de produtos, etc., e público também até por não haver a 

mesma divulgação na mídia (pouca para não dizer nenhuma) em comparação com 

os matsuris grandes.  Com o tempo houve uma transformação destes pequenos 

eventos e isto é intrínseco com a popularização da cultura pop japonesa entre os 

jovens da cidade.  Os mini matsuris passaram a serem encontros mensais de jovens 

que gostam de cultura pop japonesa. O que acarretou problemas com a vizinhança 

local com reclamações a prefeitura pelo excesso de barulho, alcoolismo, agressões 

e destruição do patrimônio público (a própria praça). Conseqüência disso foi à 

proibição dos mini matsuris na Praça do Japão tanto por iniciativa da comunidade 

japonesa e da prefeitura. Este histórico dos eventos étnicos japoneses em Curitiba 

apresentou fatos de afirmação de identidade. Tanto os organizadores do evento, 
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prefeitura e mídia usaram a figura de integração entre o Japão tradicional (esteriótipo 

criado pelo Orientalismo) e o moderno (exótico até em relação ao tradicional, 

representado pelo palco jovem) para promoção. Com o tempo, no momento que a 

identidade se tornou confusa, ao que tudo indica, já não se conseguia mais  

trabalhar este diálogo entre os dois pólos e tentou-se simplesmente eliminar o que 

representava uma crise e isto através da ordem pública, levando ao fim dos eventos 

mensais na Praça do Japão. 

 

 

4.7  IDENTIDADE HÍBRIDAS 

 A partir deste plano de fundo da identidade nacional brasileira, nota-se que a 

cultura pop japonesa é consumida pelo público brasileiro de forma a gerar um 

sociabilidade única. O público otaku possui comportamento, valores, entendimento 

diferente do público japonês, americano, europeu que consome os mesmos 

produtos culturais. Ele é um resultado híbrido no sentido do conceito cunhado por 

Néstor Garcia Canclini.  

Este autor entende hibridação como processos socioculturais nas quais 

estruturas ou práticas discretas, que existam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas. Este movimento ocorre de modo não 

planejado ou é resultado imprevisto de processos migratórios, turísticos e de 

intercâmbio econômico ou comunicacional. Mas freqüentemente a hibridação surge 

da criatividade individual e coletiva. Não só nas artes, mas também na vida cotidiana 

e no desenvolvimento tecnológico. Busca-se reconverter um patrimônio (uma 

fábrica, uma capacitação profissional, um conjunto de saberes e técnicas) para 

reinseri-lo em novas condições de produção e mercado. (CANCLINI, 2003)33 

 Portanto o autor propõe deslocar o objeto de estudo da identidade para a 

heterogeneidade e a hibridação interculturais. É insuficiente dizer que não há 

identidades caracterizadas por essências autocontidas e aistóricas, como não é 

suficiente entender as formas em que as comunidades se imaginam e constroem 

relatos sobre sua origem e desenvolvimento. O mundo é fluidamente interconectado, 

as sedimentações identitárias organizadas em conjunto históricos mais ou menos 
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 CANCLINI, Nestor G. Culturas hibridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EDUSP, 2003 
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estáveis (etnias, nações, classes) se reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, 

transclassistas e transnacionais. As diversas formas em que os membros de cada 

grupo se apropriam dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens disponíveis 

nos circuitos transnacionais geram novos modos de segmentação. (CANCLINI, 

2003) 

 Canclini afirma que os termos mestiçagem, sincretismo, crioulização 

continuam a ser utilizados na bibliografia antropológica ou étno-histórica para 

especificar formas particulares de hibridação mais ou menos clássicas. Mas 

questiona-se sobre como designar as fusões entre culturas de bairro e midiáticas, 

entre estilos de consumo de gerações diferentes, entre músicas locais e 

transnacionais. A palavra hibridação parece mais dúctil para nomear não só as 

combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos das 

tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos. Segundo 

ele: 

 

Os processos globalizadores acentuam a interculturalidade moderna 
quando criam mercados mundiais de bens materiais e dinheiro, mensagens 
e imigrantes. Os fluxos e as interações que ocorrem nesses processos 
diminuíram as fronteiras e alfândegas, assim como a autonomia das 
tradições locais; propiciam mais formas de hibridação produtiva, 
comunicacional e nos estilos de consumo do que no passado. Às 
modalidades clássicas de fusão, derivadas de migrações, intercâmbios 
comerciais e das políticas de integração educacional impulsionadas por 
Estados nacionais, acrescentam-se as misturas geradas pelas indústrias 
culturais (CANCLINI, 2003, p. XXXI) 

 

O autor atenta que ao reduzir a hierarquia dos conceitos de identidade e 

heterogeneidade em benefício da hibridação, tiramos o suporte das políticas de 

homogeneização fundamentalista ou de simples reconhecimento (segregado) da 

“pluralidade de culturas”. Logo, cabe questionar para onde conduz a hibridação e se 

serve para reformular a pesquisa intercultural e o projeto de políticas culturais 

transnacionais e transétnicas, talvez globais. E justifica que ao falamos da hibridação 

como um processo ao qual é possível ter acesso e que se pode abandonar e no qual 

podemos ser excluídos ou subordinados, entenderemos as posições dos sujeitos a 

respeito das relações interculturais. Assim se trabalhariam os processos de 

hibridação em relação à desigualdade entre as culturas, com as possibilidades de 
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apropriar-se de várias simultaneamente em classes e grupos diferentes e, portanto, 

a respeito das assimetrias do poder e do prestígio. (CANCLINI, 2003) 

Conclui-se que o objeto de estudo não é a hibridez, mas os processos de 

hibridação. A análise empírica desses processos, articulados com estratégias de 

reconversão, demonstra que a hibridação interessa tanto os setores hegemônicos 

como aos populares que querem apropria-se dos benefícios da modernidade. 

(CANCLINI, 2003) 

Esta monografia através do trabalho de campo e interpretação do consumo 

da cultura pop japonesa pretendeu revelar como ocorre o processo de hibridação. 

Seja na interpretação da performance do cosplay de forma a considerar como um 

processo criativo e de afirmação de identidade ou então na forma em que os 

cosplayers se relacionam no meio cibernético. 

 

 

4.8 MEDIAÇÕES: COMUNICAÇÃO E CULTURA  

 Os processos de hibridação conceituado por Canclini, é similiar ao conceito 

de mediação de Jesus-martin Barbero. Este autor faz parte da tradição teórica dos 

estudos de recepção. A recepção, ao privilegiar as conexões entre comunicação e 

cultura, desloca o eixo da análise dos meios, produção, gêneros e mensagem em 

direção aos processos da decodificação, interpretação, e/ou apropriação da cultura 

da mídia pelas audiências. Em clássico livro Dos meios às mediações (1987), o 

autor propõe através da incorporação do conceito de hegemonia de Gramsci e a 

descentralização da observação dos meios como aparatos técnicos para estender o 

olhar até a experiência da vida cotidiana.  

Entendendo a comunicação como práticas sociais, o autor utiliza o conceito 

de mediação como categoria que liga a comunicação à cultura. Segundo Barbero, as 

mediações comunicativas da cultura são ordenadas em dois eixos: um diacrônico, 

tensionando as matrizes culturais e os formatos industriais; e um sincrônico que 

relaciona as lógicas de produção com as competências de recepção e consumo. 

Para ele, a socialidade é a mediação que relaciona as matrizes culturais e as 

competências de recepção e consumo. Essa mediação diz respeito às relações 

cotidianas nas quais se baseiam as diversas formas de interação dos sujeitos e a 
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constituição de suas identidades. Ela conecta a tradição cultural com a forma como 

os receptores se relacionam com a cultura massiva. Entre as competências de 

recepção e consumo e os formatos industriais está a ritualidade. Ela refere-se à 

forma como o produto midiático é consumido, dando conta dos diferentes usos 

sociais que os receptores fazem dos meios e dos seus diversos trajetos de leitura. 

(BARBERO apud WOTRICH, SILVA, RONSINI, 2009)34. Esta ritualidade presente 

nos eventos de animação japonesa em que o pesquisador esteve presente.  

Barbeiro aponta que a tecnicidade medeia os formatos industriais e as lógicas 

de produção, remetendo-se à construção de novas práticas através das diferentes 

linguagens dos meios. Ela aponta para os modos como a tecnologia vai moldar a 

cultura. (BARBERO apud WOTRICH, SILVA, RONSINI, 2009). Logo é importante 

prestar atenção na características próprias do público otaku como a familiaridade 

com a internet, principal fonte de informação e referência do grupo e como este 

grupo busca isto. A não familiaridade com este meio acaba gerando um 

constrangimento para a pessoa que vai ao evento, pois lá não compreende 

inúmeras piadas, gírias, etc. Enfim, não consegue se comunicar com o restante do 

público.  

O ritual está imbricado às praticas sociais, fazendo parte do nosso cotidiano 

de diversas formas. Douglas e Isherwood (2006)35 entendem o consumo como um 

sistema de rituais, porque os bens possuem não só uma função utilitária e um 

significado material, mas também são responsáveis pela ordenação de uma rede de 

relações sociais. O consumo envolve as pessoas em relações de troca, em que 

significados são compartilhados. Nessa perspectiva, pode ser considerado como um 

sistema de rituais que funciona como marcação das relações dentro de uma 

comunidade. Nas sociedades contemporâneas os rituais vão estabilizar os 

significados. Entender o consumo de bens culturais como um sistema de rituais que 

dão sentido às experiências cotidianas ajuda a esclarecer o modo como o receptor 

se relaciona com determinado meio, programa, mensagem ou gênero. É através da 

ritualidade que o pesquisador, com a observação continuada da assistência a 

determinado produto midiático, pode apreender os usos sociais dos meios e as 
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 WOTRICH, Laura; SILVA, Renata C. da; RONSINI, Veneza M. “A perspectiva das mediações de Jesús Martín-Barbero no 
estudo de recepção da telenovela”. In: Anais eletrônicos XXXII Intercom. Curitiba: Universidade Positivo, 2009. 

35
 Ver DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 2006. 
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diferentes leituras realizadas pelo receptor. (WOTRICH, SILVA, RONSINI, 2009).  A 

análise de um evento e seus participantes, seja em momentos anteriores ou 

posteriores faz parte da pesquisa. A própria discussão em tópicos da comunidade do 

evento no portal de relacionamento Orkut faz parte do momento ritual como um todo 

que é o evento, não se trata apenas do dia em si. 

Cabe então refletir como dentro do próprio grupo otaku, a recepção dos 

produtos culturais ocorre de forma diferenciada e podem ser recriados de forma 

diferenciadas, como o cosplay. No próprio evento as interpretações destas 

recriações pode ser diferentes. Por exemplo, uma apresentação de cosplay pode 

não ser cômica para leigos do universo otaku. Em entrevista quando questionado 

sobre o que tornava uma apresentação atraente ou como se escolhia o reteiro para 

apresentação em um concurso, o cosplayer Doze respondeu: 

 
A melhor apresentação é aquele que qualquer tipo de público pode 
entender. Normalmente são as piadas do “momento”, porém sempre dentro 
de um contexto. Exemplo um personagem machão desmunhecar no palco.  
Não acho graça em piadas que restrigem o entendimento, “piadas internas”, 
etc. (Entrevista concedida em agosto de 2010) 

 

Logo percebe-se que exite um diálogo entre cosplayer e público, toda criação 

e performance se realizam a partir do entendimento do outro. Personagens de séries 

obscuras, desconhecidas não fazem sucesso em eventos. 

O evento de animação japonesa é o local onde o público otaku afirma a sua 

identidade cultural em relação a outros grupos sociais. O indivíduo que não faz parte 

do grupo social otaku sente-se deslocado no evento, não consegue entender as 

diferentes referências relacionadas aos produtos culturais consumidos por este 

grupo. Não consegue idenficar os personagens dos cosplayers, por exemplo. 

Também possívelmente não compreenderá as apresentações dos concursos.  

Foi objetivo desta pesquisa explicar este processo de identificação que ocorre 

durante o evento, e isto sem julgá-lo. Pretende-se sugerir possibilidades de 

interpretação para os certas determinações de comportamentos que levam os 

indivíduos e os grupos a identificar, a rotular, a categorizar, a classificar e a fazê-lo 

de uma certa maneira ao invés de outra. 
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5  METODOLOGIA 

Ao refletir sobre as questões de metologia e pesquisa de campo, pretende-se 

mostrar a construção da identificação cultural e identitária, tanto do pesquisador 

quanto dos pesquisados.  

 

  

5.1 MOEDA DE TROCA – FOTOGRAFIA NA ANTROPOLOGIA 

Como dito anteriormente, a inserção do pesquisador no meio deve-se a 

fotografia. Por isto é importante a reflexão da composição fotográfica por parte do 

fotógrafo como produção de “mise-en-scène”36, mas também como moeda-de-troca. 

O encenamento do nativo (pose para a foto) é aceito pelo fotógrafo/ pesquisador e 

cabe a ele o melhor ângulo e composição da imagem. Ou seja, cria-se um “mise-en-

scène” com a particpação de ambas partes. Ele retribui o nativo com devolução da 

fotografia num momento posterior, seja a imagem revelada em papel ou então 

enviando o arquivo de imagem e o nativo legitima a pesquisa servindo de modelo. E 

assim se dá a relação com o fotógrafo/pesquisador. Percebe-se um diálogo com dois 

pólos que entram em consenso, numa negociação benéfica para ambos.  

O cosplayer está sujeito a inúmeros pedidos de fotografia durante o evento. 

Criaram códigos de conduta que se estabeleceram durante os eventos (mas que 

nem sempre são respeitados, o que irrita os cosplayers). A boa vontade para poses 

por parte dos modelos é habitual, porém existem momentos em que eles não 

gostariam de ser fotografados como durante a refeição, por exemplo. O pesquisador 

deve estar sempre atento à programação do evento. Um momento oportuno para 

registrar e estabelecer contato com os cosplayers são os minutos anteriores e 

posteriores ao concurso ou o desfile. Nestes momentos a maioria dos cosplayers 

encontra-se concentrada num local específico do evento: perto do palco principal. 

 Analisando outras situações nesta relação (fotógrafo-cosplayer) percebem-se 

outros detalhes. Existe sempre a necessidade de estar com a fantasia arrumada 

para pose por parte do cosplayer, porém o tempo para aprontar-se pode irritar os 

fotógrafos que não compreendem a situação. É preciso saber o momento certo para 

abordar um cosplayer para a foto. Não convém ficar próximo ao cosplayer  quando 
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este estiver se arrumando, pois a presença da câmera pode acabar intimidando ou o 

apressando desnecessariamente.  Houve situações em que foi melhor esperar 

futuros eventos para tirar fotos de algusn cosplayers, é necessário sempre fazer um 

cálculo se a abordagem é necessária no momento ou não. Outros momentos de 

atrito são as fotos mal-intencionadas como ângulos comprometedores ou então 

posar com muita proximidade ao cosplayer. O pesquisador também deve estar 

atento a estes movimentos, uma tentativa ângulo diferente pode ser mal-interpretado 

pelo cosplayer. Um ângulo inferior é constrangedor pra uma cosplayer com saia, 

assim como o superior se a fantasia possuir decote. 

O conhecimento prévio dos personagens do cosplay facilita muito a 

comunicação, um bom diálogo pode render uma disposição muito maior por parte do 

cosplayer. O pesquisador deve conhecer os produtos culturais consumidos pelo 

público do evento. O fato de conhecer as imagens de divulgação de certos animês, 

me auxiliaram na composição das fotos de forma a agradar os cosplayers, por 

exemplo. 

Outro ponto importante é a qualidade das fotografias e acredito que isto pode 

ser um diferencial para o pesquisador. Com o passar dos eventos, muitos cosplayers 

já reconheciam minhas fotografias através de um site37 e me procuravam durante o 

evento para posar pra fotografias. Alguns chegavam agendar horários para encontro 

durante o evento como também a possibilidade de sessões de fotografias em dias 

diferentes do evento. 

É importante destacar novamente a troca que ocorre na ação de fotografar, o 

modelo cede sua imagem pensando no retorno. O uso de câmeras digitais facilita 

muito o processo, porém também gera uma maior pressão por parte dos nativos 

“cobrando” as imagens. O uso de programas de mensagem instantânea, email, sites 

de hospedagem de arquivos facilitam o câmbio de imagens.  

O mesmo tratamento que se dá a fotografia deve ser dado a filmagem. 

Lembrando que pesquisador deve estar sempre atento a possibilidade de perda de 

material coletado. Uma boa estratégia é ter cópias dos arquivos de fotografia e filma 

para eventuais perdas como problemas de funcionamento do computador em que 

estão os dados, furto, etc . 
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5.2  NETNOGRAFIA  

Existem páginas que são de certa forma relacionadas à temática cosplay, 

possuem algum texto sobre cosplay ou alguma área de fotografia. Porém são 

poucas que possuem o conteúdo voltado exclusivamente para o cosplay. O site 

nacional mais conhecido no meio é o Cosplay Brasil38, segundo entrevistas e 

conversas com cosplayers. Outros sites internacionais são: cosplay39; Cosplaylab40; 

Cosspace41. São sites americanos e possuem um formato do tipo site de 

relacionamento no qual o usuário cria um perfil com foto dos cosplays feitos e 

descrições dos mesmos. 

Muitos cosplayers se conhecem e comunicam através do meio virtual. 

Costumam utilizar estes sites para organizar grupos de cosplay ou trocar 

informações de como fazer a fantasia. Notou-se nas entrevistas em sites e revistas 

que muitos cosplayers estrangeiros conheciam os cosplayers brasileiros através dos 

sites de cosplay com cadastro de perfil. Outro fato notado foi o pioneirismo da revista 

japonesa Cosmode. Esta revista com conteúdo exclusivo sobre cosplay começou a 

vender exemplares online e sua primeira edição virtual estava disponível 

gratuitamente. A versão online possui tradução em inglês, adaptando seu formato ao 

meio virtual. 

Visto a importância do ambiente virtual nesta pesquisa, a netnografia tornou-

se metodologia. O termo netnografia tem sido mais amplamente utilizado pelos 

pesquisadores da área do marketing e da administração enquanto o termo 

etnografia virtual é mais utilizado pelos pesquisadores da área da antropologia e das 

ciências sociais. Neste trabalho os termos serão usados como sinônimos. 

A netnografia mantém as premissas básicas da tradição etnográfica como, 

por exemplo, o estranhamento inicial do pesquisador em relação ao objeto; a 

subjetividade do pesquisador e os dados resultantes como interpretações de 

segunda e terceira mão; o relato etnográfico como textualidades múltiplas. Em um 

estudo netnográfico, dentre as diversas maneiras de adquirir confiabilidade, podem-

se utilizar critérios listados por Kozinets (1997)42 para a escolha de seus informantes 
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e grupos estudados: indivíduos familiarizados entre eles, comunicações que sejam 

especificamente identificadas e não-anônimas, grupos com linguagens, símbolos, e 

normas específicas e comportamentos de manutenção do enquadramento dentro 

das fronteiras de dentro e fora do grupo (KOZINETS apud AMARAL, NATAL, VIANA, 

2008).43 

 A netnografia estuda aspectos de sociabilidade das ferramentas do mundo 

virtual como: os mensageiros instantâneos (MSN Messenger, Google Talk), sistemas 

de publicação de conteúdo gerados pelos usuários ( fotologs e blogs) e os sites de 

redes sociais ou plataformas sociais (Orkut44, MySpace45 , Facebook46).  Nota-se que 

estas ferramentas transformam o modo como as pessoas se relacionam entre si, 

proporcionando interações e novas sociabilidades. A popularização e o aumento de 

cadastro de usuários em redes sociais representa este novo pensamento em que há 

necessidade de manter relações com os outros (Amaral e Duarte, 2008). Pode-se 

definir rede sociais como  serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: 

construírem um perfil público ou semi-público dentro de um sistema interligado; 

articular uma lista de outros usuários com quem eles dividem uma conexão e olhar e 

atravessar suas listas de conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema. A 

natureza e a nomenclatura dessas conexões podem variar de site para site. (BOYD, 

ELLISO apud AMARAL, DUARTE, 2008).47 

Tendo em vista estas premissas, pretendeu-se fazer também uma etnografia 

virtual nesta pesquisa. Faz parte da metodologia o acompanhamento de 

comunidades do orkut e fórum de sites específicos de cosplay. O intuito foi 

estabelecer contato com os usuários; agendamento de eventos; compreensão de 

conceitos, linguagem, representações nativas; divulgação da pesquisa; envio de 

arquivos como fotografias; análise de fotografias e vídeos, etc. O diálogo se 

prolongava para outras ferramentas como os mensagerios instantâneos (msn), com 

o qual pude manter maior proximidade com os nativos.  
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47
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 Os anexos48 mostram como é possível para o pesquisador obter dados do 

público frequentador do evento. Através do acompanhamento diário da comunidade 

do evento Anipará no site Orkut, A ferramenta Enquete, o pesquisador pode 

visualizar resultado e comentários de votações promovidas por qualquer membro da 

comunidade. Já a ferramenta tópicos, qualquer membro da comunidade pode 

colocar em pauta algum tema e assim os usuários trocam respostas entre eles 

(algumas comunidades permitem a postagem de respostas anônimas). A 

comunidade também permite localizar e comunicar facilmente usuários uma vez que 

você pode filtrar a sua busca dentro dos membros da comunidade procurando pelo 

nome, por exemplo. Pude ter idéia do número de cosplayers presentes nos eventos, 

discussões sobre regras do concurso, programação, venda de cosplay, convite para 

grupos de cosplay e outros. Como também confirmou-se a viabilidade do meio virtual 

como troca de informações e dados entre nativos e também com o pesquisador, no 

caso criei um tópico em que disponibilizava as fotos tiradas no evento e assim 

encontrava os cosplayers. 

 O processo da ritualidade de um evento de animação japonesa é amplo, além 

do dia do evento em si, pois contam também as discussões em ambientes virtuais, 

pois nestes espaços a interação entre os participantes do evento é bem assídua. 
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6   ANTROPOLOGIA DA PERFORMANCE – COSPLAY COMO PERFORMANCE 

 

Para Victor Turner (1987)49, a performance não pode ser considerada um 

mero reflexo do sistema social. Ela é uma arena reflexiva, na medida em que cria um 

espaço-tempo distinto do cotidiano, no qual os conflitos e tensões são explicitados, 

momentaneamente invertendo posições ou negociando-as. Nesse processo, cria-se 

o espaço para uma reflexividade sobre as relações cotidianas, e a possibilidade de 

uma reordenação dos pontos de tensão da vida ordinária. As formas artísticas se 

constituem em lugares privilegiados para compreender como são ordenados certos 

princípios do sistema cultural: sua produção, sua reprodução, como também suas 

possíveis transformações.  (GRAVINA, 2006) 

Para Turner (1982, 1987)50, os eventos rituais e teatrais aproximam-se em seu 

caráter performático: ambos são encenados, de acordo com uma estrutura 

ordenada, e funcionam como recortes reflexivos sobre a sociedade na qual estão 

inseridos. Logo, vê nas manifestações culturais os aspectos mais ligados às 

estruturas que se encontram enraizadas no sistema social. (GRAVINA, 2006)51 O 

eventos onde os cosplayers se encontram são considerados manifestações culturais 

nesta pesquisa e desta maneira, pretende-se entender o cosplay enquanto 

performance.  

Turner argumenta que há uma diferença significativa entre sociedades 

tradicionais (determinadas pelas “representações coletivas” e pela forte 

determinação da organização social sobre o indivíduo) e “sociedades complexas” 

(caracterizadas pela “consciência” e “liberdade” individuais e pela “pluralidade de 

ofertas”). Em função desta diferença o autor desenvolve o conceito de “liminóide”, 

para falar de um tipo de liminaridade própria destas sociedades. Este conceito 

definiria as expressões artísticas, os rituais religiosos, os rituais políticos e outras 

formas de rituais e experiências nas sociedades modernas contemporâneas. É nesta 

passagem para o estudo das sociedades moderno-contemporâneas, em especial no 

âmbito urbano, que Turner vai desenvolver a noção de performance, buscando tratar 
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 Ver TURNER, Victor. The anthropology of performance. In: TURNER, Victor. The anthropology of performance. London: 
PAJ Publications, p. 72-98, 1987 

50
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das coisas que não podem ser delimitadas pelo paradigma da ordem, trabalhando 

com a idéia de um social indeterminado. Nesta nova perspectiva ele estabelece um 

diálogo direto com Goffman e Scherchner. (ORTNER apud FRANZONI, 2009).52 

Turner (1987) estabelece a distinção entre as „performances sociais‟ (ritos 

como as peregrinações religiosas e/ou „dramas sociais‟) e as „performances 

estéticas‟. O autor dialoga com teóricos como Goffman e Schechner que também 

empregam a noção de performance. Para o primeiro, o mundo social seria um palco 

onde os indivíduos humanos se destacam como atores que desempenham 

cotidianamente papéis pré-estabelecidos socialmente. Já Richard Schechner 

(1988)53 empenhou-se em demonstrar que, de fato, não existe distinção entre „rito‟ e 

„teatro‟. Para ele, estas duas categorias representam eventos de uma mesma 

natureza: são performances. Enfatizando a relação entre performer e audiência, o 

autor desenvolve as noções de “eficácia” (ritos) e “entretenimento” (teatro). ”. A idéia 

de “eficacia” é relacionada a um tipo de performance que possui repercussões na 

realidade social, enquanto a idéia de “entretenimento”, mais diretamente ligada aos 

espetáculos teatrais, estaria relacionada a performances que não alterariam de 

modo significativo a sociedade. Porém, adverte Schechner, nenhuma performance é 

apenas “eficácia” ou apenas “entretenimento”.  A noção de performance 

compreende um movimento continuum que vai do „rito‟ ao „teatro‟ e vice-versa. 

Buscando elucidar as relações existentes entre ritual e teatro, aponta as atividades 

performativas humanas que estariam relacionadas ao teatro (entendido como a 

encenação de estórias por jogadores)de alguma forma como ritual, brincadeira, jogo, 

esporte, dança e música. O teatro existe em cada cultura conhecida e em todas as 

épocas, assim como os demais gêneros performáticos. Estas atividades seriam 

primordiais, existindo apenas variações em sua forma, sendo intercaladas umas às 

outras. Muitas vezes são tão fundidos que fica impossível chamar a atividade por 

outro nome limitador. O autor define algumas qualidades que são compartilhadas por 

estas atividades: ordenação especial do tempo; valor especial fixado nos objetos; 

nenhuma ênfase na produtividade em termos de obter benefícios; regras. Muitas 

vezes locais especiais ou incomuns são reservados ou construídos para que estas 
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atividades sejam performadas neles. Com estas questões Schechner completa a 

teoria da performance de Turner. Assim, ao defender que há um movimento 

continuum entre rito e teatro o autor classifica os processos de transportation e 

transformation que ocorrem neste movimento continuum. O primeiro termo sugere 

que participar de uma performance (sendo performer ou audiência) implica deslocar-

se para „um mundo recriado‟ momentaneamente, assumindo outro papel. Esta 

experiência temporária pode ser transformada em um status permanente, tornando-

se, então, transnformation propiciando, neste processo, o desenvolvimento (para o 

ator social na qualidade de performer ou espectador) crítico de si mesmo e da 

realidade social em que está inserido. Desta forma este autor problematiza a 

dicotomia presente entre os momentos extraordinários e cotidianos que Turner 

aponta. Logo para Schechner, nos processos de transportation o indivíduo é 

transportado a um espaço simbólico que, através da ação, assume características 

espaço-temporais distintas do cotidiano. Através destas ações não habituais, para 

aquele espaço, seus usos podem, momentaneamente, ser re-significados (mesmo 

que diferentemente) tanto para a/o performer quanto para a audiência que, 

voluntariamente, deixa-se transportar para esse mundo simbólico. Através da 

organização de uma narrativa particular, a performance fornece uma forma – um 

desenrolar dos acontecimentos – que permite colocar em suspenso o tempo 

cotidiano. (LUCE, DEBORTOLI, GOMES, 2010)54 

 Schechner também destaca a noção de comportamento restaurado, que 

pode ser compreendido como um comportamento re-arranjado, re-construído, 

destacado da pessoa que o realiza, no sentido de ser “naturalizado”. É claro que, no 

teatro, nas perfrmances artísticas, os atores ensaiam para ter um “comporamento 

restaurado”, criando personagens. Na vida real, a pessoa estaria “atuando” através 

de fragmentos da vida real, sem o perceber. Aproximando da frase literal deste 

autor, o comportamento restaurado seria um “twice-behaved bihavior” como, por 

exemplo, quando a pessoa se comporta como outro alguém, ou quando faz o que 

lhe mandam fazer, ou quando se comporta como aprendeu, ou em transe, tomado 

por alguma entidade. Conclui-se que de acordo com este autor, a ação humana 
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recontada cenicamente é uma espécie de comportamenteo restaurado. Não é mais 

o acontecimento real, como encontrado na vida cotidiana, mas uma reconstrução 

dele através de recursos técnicos, no caso do teatro, predominantemente corporais. 

(SCHECHNER apud BARBA, SAVARASE, 1995)55  

Conforme lembra Silva, o comportamento restaurado para o performer: 

 

[...] traz à tona, a recordar nos gestos [...] experiências guardadas nas 

profundezas do ser, internalizadas através de um longo e complexo processo de 

socialização. [...] evoca a memória, instiga à reflexão e remete a experiências 

que fazem parte da trajetória de vida do sujeito. (SILVA, 2005, p.54) 

 

Improvisação e criatividade seriam intrínsecas aos processos da vida sócio-

cultural. Neste sentido é que se explica a dinamicidade e a permanência ao longo do 

tempo da performance. Fixar e improvisar seriam categorias inseparáveis: durante a 

reprodução da performance, ela seria simultaneamente inscrita em cada ato que a 

realiza, porém nunca exatamente replicada. Aqui encontramos, mais uma vez, a 

perspectiva que aponta para a fluidez da experiência que a performance propicia 

engajada, dinamicamente, na sua transmissão e permanência em função de um 

repertório feito, ao longo do tempo, em sua prática cotidiana. (LUCE, DEBORTOLI, 

GOMES, 2010) 

 Embora se possa compreender o termo “performance” em vários níveis, o 

narrativo, o lingüístico, nesta monografia procurou-se dar ênfase no aspecto da 

“atuação”, plástico, visual, e, neste sentido, os gestos, a corporalidade, tudo se 

transformou em “discurso” performático. Entender o cosplay como um tipo de 

metateatro, ou seja, o que a representação fala da própria “representação”,  e que o 

evento constitui enquanto um espaço simbólico e de representação metafórica da 

realidade social, através do jogo de inversão e desempenho de papéis figurativos 

que sugerem criatividade e propiciam uma experiência singular, que é, ao mesmo 

tempo, “reflexiva” e produz “reflexividade”.  

 

Ao tentar distinguir sua abordagem da de Erving Goffman, Turner evoca, [...] 

uma distinção entre teatro e meta-teatro. Ao passo que Goffman toma interesse 

pelo teatro da vida cotidiana, Turner procura focar os momentos de interrupção, 

os instantes extraordinários, ou seja, o teatro desse teatro. Turner observa o 
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meta-teatro da vida social. Nas irrupções do extraordinário também se encontra 

a experiência do ordinário (DAWSEY, 2005, p. 174) 
 

Como afirmado anteriormente, uma análise aprofundada do contexto que 

envolve o evento e o concurso do cosplay necessita entender o perfil do indivíduo 

que faz a performance. É ele um indivíduo fragmentado e criativo. Dele podem 

originar as mais variadas re-interpretações das mais diferentes referências da cultura 

pop japonesa ou outra. Esta grande variedade possibilidades reflete o caráter da 

“cultura de massa” atual, ela é variada e busca atender os mais diferentes públicos. 

Mas também não se deve esquecer que esta mesma cultura de massa também 

homogeniza o gosto e isto é refletido no grande quantidade de fantasias dos 

personagens da moda (séries populares do momento), por exemplo. Já o caráter 

reflexivo da apresentação de cosplay é notado na sátira de si próprios seja no 

toscoplay ou então numa apresentação que “tira sarro” do esteriótipo otaku. No 

entanto, este “tirar sarro” não impede que estas pessoas reproduzam seus 

personagens e acreditem no que estão fazendo, ou seja, chegam a concorrer em 

concursos. 

Para Victor Turner, a noção de estrutura social é entendida nos moldes da 

antropologia social britânica, uma disposição mais ou menos característica de 

instituições especializadas mutuamente dependentes e a organização institucional 

de posições e de atores que elas implicam. Seriam conjuntos de relações sociais 

empiricamente observáveis, que estão carregadas de tensões. Para entender uma 

estrutura, é preciso suscitar um desvio. Buscar um lugar de onde seja possível 

detectar os elementos não-óbvios das relações sociais. Estruturas sociais revelam-

se com intensidade maior em momentos extraordinários, que se configuram como 

manifestações de „anti-estrutura‟ e nestes momentos de suspensão das relações 

cotidianas que é possível ter uma percepção mais funda dos laços que unem as 

pessoas. (DAWSEY, 2005). 

Para Turner, estes momentos chamados de dramas sociais ou dramas 

estético-teatrais são classificados como liminares. O conceito de liminaridade, 

emprestado do autor Van Gennep está associado à noção de “margem”  referindo-se 

a indivíduos “transitantes” ou de “passagem” de uma posição de status ou lugar para 

outro, no sentido social e espaço-ritual. Turner afirma que a situação de liminaridade 
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caracteriza-se por ser necessariamente “ambígua”, ou seja, nesta condição as 

pessoas furtam-se ou escapam à rede e classificações que normalmente 

determinam a localização de estados e posições num espaço cultural. Elas se 

exprimem por uma rica variedade de símbolos que ritualizam as transições sociais e 

culturais. As situações de “dramas sociais”  emergem dos “interstícios da estrutura 

social”, propiciando aos atores sociais a experiência concreta de estarem às 

margens da sociedade e criando ocasião para as pessoas ou grupos representarem, 

simbolicamente, papéis que correspondem a uma posição invertida em relação ao 

status ou condição que ordinariamente possuem no quadro hierárquico da “estrutura 

social”. (SILVA apud LUCE, DEBORTOLI, GOMES, 2010) 

Os dramas sociais apresentam a possibilidade das pessoas experienciarem 

um sentimento de communitas. Este sentimento caracteriza-se por um senso de 

harmonia onde elementos do cotidiano (da estrutura) se reconfiguram no momento 

da performance (a anti-estrutura), recriando universos sociais e simbólicos, podemos 

inferir que o que é tomado por extraordinário irrompe o cotidiano, dando-lhe sentido. 

Nos substratos mais fundos do entretenimento e dos novos gêneros de ação 

simbólica Turner descobre as fontes do poder liminar. (LUCE, DEBORTOLI, 

GOMES, 2010) 

Os eventos de animação japonesa devem ser entendidos como manifestação 

pública e com possibilidade performática. Não seriam dramas sociais no sentido 

estrito do termo, como proposto por Victor Turner, na medida em que não emergem 

de conflitos, mas são eventos extraordinários que rompem o cotidiano dos 

participantes, onde praticamente todos são “atuadores”, performers e público, 

alguma vez. O local que habitualmente é um colégio, transforma-se em espaço de 

troca para recriar universos sociais e simbólicos do público otaku. Como dito 

anteriormente, os indivíduos que não se identificam com a identidade cultural otaku 

sentem-se deslocados por não compreender a dinâmica do evento. A possibilidade 

performática é constante tanto no uso de plaquinhas, gírias, visual e mais 

explicitamente no cosplay. É no evento em que o indivíduo pode fantasiar e se 

expressar da forma que deseja. Ele pode fantasiar-se de personagem de um gênero 

diferente, o comportamento e a personalidade também mudam variando de acordo 

com o personagem. Uma pessoa tímida pode parecer extrovertida ou vice-versa. 
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Porém é preciso entender a lógica do contexto do evento, pois não faz sentido 

alugar qualquer fantasia num loja e ir vestido para o evento. Uma fantasia de 

palhaço, médico, bombeiro ou qualquer outra fantasia genérica não faz sentido no 

evento, por exemplo. É precisar “encarnar” uma personagem já existente. Em 

entrevista um cosplayer declarou que a melhor apresentação num concurso é aquela 

que todo o público entende o humor. Piadas que restringem o entendimento não são 

bem vindas, as apresentações são sempre adaptadas a um contexto e normalmente 

tem relação com o perfil do público otaku. Por exemplo, são feito piadas com o uso 

de efeitos sonoros de videogame, brincadeira com esteriótipos de outras tribos ou 

até da tribo otaku, vídeos famosos da internet, etc.  

É este processo de interpretar um personagem pode ser visto através da 

antropologia da performance. O foco no performer deve ser levado à luz através dos 

conceitos de Richard Schechner, numa interpretação que analisa a relação entre 

nativo ( “me/eu” - pessoa sem fantasia), o personagem ( “not-me/não eu” - 

personagem da mídia existente), e, finalmente, o cosplayer (”not-not-me/não-não-

eu”, ou aquilo que seria o resultado deste encontro numa outra dimensão, a 

performática). Neste sentido é que se pode perceber a “performance” tanto como 

objeto de observação quanto como instrumento analítico, pois neste processo de 

transformação do nativo em cosplayer, ou em “não-não-eu”, quando a pessoa se 

constrói como herói/personagem, é que se pode perceber como o sujeito/cosplayer 

deseja ser visto, e, através deste “jogo”, percebemos, também, os valores, 

significados, metáforas, enfim, as alegorias em jogo. Percebe-se “um cálculo do 

lugar olhado (e ouvido) das coisas” por parte do performer (cosplayer). Podemos 

então apreender como o processo de construção do personagem dentro do 

encadeamento do “me-not/me-not/not/me” pode ser compreendido respectivamente 

com “pessoa, personagem, cosplayer/performer”. (DAWSEY, 2005 e 2006)56 Assim, 

podemos entender o performer (cosplayer) e sua performance, que revelam o 

processo de construção para poder ser visto, notado, e ganhar notoriedade no seu 

meio.  

                                                 
56

 A DAWNSEY, John C. “O Teatro dos „Bóia-Frias‟: Repensando a Antropologia da Performance”. In: Horizontes 
Antropológicos. Porto Alegre, v. 24, ano 11, 2005. e DAWSEY, John C.  “Turner, Benjamin e a Antropologia da 
Performance: O lugar olhado (e ouvido) das coisas”. Campos (UFPR). Curitiba, v. 7, 2006A 
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Este “produto” híbrido é resultado tanto da identidade cultural do indivíduo 

consumidor de cultura pop japonesa somado ao produto cultural da indústria de 

massa que é o personagem homenageado. Analisando performances dos 

cosplayers/nativos percebe-se a existência de um cálculo complexo. O primeiro 

momento é a escolha do personagem: são analisados diferentes fatores como 

trejeitos (treinando poses e faces) e perfil psicológico do personagem, custo da 

fantasia e tempo pra produção, semelhança física, popularidade do personagem, se 

existe outro cosplayer com mesma fantasia, etc. para então poder representá-lo da 

forma mais fiel possível. Uma vez que estão representando durante o evento, são o 

centro das atenções e faz-se um esforço grande para agradar o público, ou seja, o 

outro. Lembrando que não é durante o evento inteiro que se “atua” como 

personagem, mas em certos instantes como fotografias, filmagens, conversas com 

público e especialmente no concurso. 

Analisar o cosplay enquanto performance ao longo do período de pesquisa 

me possibilitou notar a complexidade do movimento. Existe muita criatividade por 

parte dos indivíduos na re-interpretação dos produtos culturais pop. Presenciei, por 

exemplo, em uma das apresentações em concurso em que se reproduzia um 

personagem de animê dançando e maquiada como a Lady Gaga ou então a 

reprodução da cena do filme nacional   O Auto da Comparecida, que não tem nada, 

absolutamente nada da cultura pop. Ao notar a grande variedade de re-codificações 

de símbolos/produtos padronizados da cultura de massa, compreende-se a 

liberdade que o indivíduo e grupos tem de “manipular” a cultura. Porém cabe 

destacar que este movimento é uma estratégia de identidade. Este mesmo indivíduo 

que hoje faz cosplay, em um curto período de tempo pode não o fazer mais, o que 

reflete a efemeridade dos produtos culturais da indústria de massa, e das 

identidades contemporâneas. Observa-se então uma situação paradoxal 

característica das sociedades pós-modernas: o mesmo indivíduo que tem a 

capacidade de “manipular” a cultura de massa ao seu entendimento, pode acabar 

modificando seu comportamento com a mudança de “moda”.  
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7  CONCLUSÃO 

   

Atualmente, na sociedade marcada pelo capitalismo pós-indutrial, a cultura 

pós-moderna caracteriza-se pela espetacularização dos acontecimentos sociais, o 

consumo exacerbado, movimento constante e a fragilidade dos laços afetivos.  

Tudo isso nos leva a perguntar acerca do papel das coletividades na 

produção simbólica das culturas em contato, em contínua transformação. Quais e 

como são os investimentos na organização de ações coletivas (econômicas, 

culturais, estéticas, afetivas)? Como interpretar tais ações?  

Uma possibilidade é olhar mais detidamente as manifestações hibridizadas 

pelas relações entre culturas, os meios de comunicação, o mercado dos bens 

simbólicos. Neste sentido, enfatizando as práticas que acontecem na fronteira entre 

o estético, o lúdico, o comercial, que ocorrem nos grandes centros, estimuladas 

pelos processos midiáticos. Assim, a noção de “performance” não se restringe 

apenas a um conceito analítico, teórico, mas é também o próprio objeto de 

observação. Assim, observamos as “performances” e refletimos sobre seu potencial 

de “revelar” as relações que estas representações possuem com a sociedade, de 

maneira geral. Se as performances estão “dizendo” coisas, que coisas seriam estas? 

Logo, partindo deste pressuposto e desta questão fundamental, foi proposta uma 

reflexão sobre como estas atividades coletivas, artísticas ou não, estariam 

relacionadas com outras dimensões da vida social.  

Perceber através da leitura da cultura pop japonesa (em especíifico, o 

cosplay) - que se trata de uma cultura alternativa (ao mesmo tempo de massa) – 

como os consumidores são criativos e reinterpretam os produtos culturais 

consumidos de variadas maneiras. Por exemplo, o autor japonês de uma popular 

série poderia imaginar que seus personagens viriam a ser re-interpretados por 

pessoas com uma apresentação ao som de funk carioca? Estes novos 

desdobramentos são imprevisíveis e fragmentados, um olhar distante não pode ler 

como se constróem estes movimentos “exóticos”, porém o próximo e reflexivo sim. 

O evento de animação japonesa envolve uma ritualidade dos participantes. 

Nos momentos anteriores, durante e depois do evento, o público afirma sua 
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identidade cultural através do consumo e das re-significações dos produtos 

culturais/midiáticos, seja no ambiente do evento ou então no ambiente virtual. 

Entendo que a performance do cosplay pode ser encarada como uma forma 

dentro deste processo e desta afirmação. Fantasiando e expressando, o indivíduo 

calcula o seu próprio lugar no evento e na visão de outros. É um cálculo complexo e 

os resultados são os mais variados considerando a grande diversidade de fantasias 

e apresentações encontradas no evento. É uma forma de “manipular” a realidade, o 

próprio processo de representação social frente a uma indústria de massa e, nestes 

momentos, os agentes (cosplayer/performancer/consumidor) buscam com todo o 

empenho a diferença, ao mesmo tempo em que afirmam a semelhança do 

comportamento massificado. 
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ANEXO A – TUTORIAL DE COSPLAY 

 

 

      Edward Elric (Fullmetal Alchemist) Cosplay Tutorial  
   Tempo: em média 6 meses 
                                  
 
1 – Botas 
 
A bota do Edward é bem simples de fazer... Só é preciso tomar cuidado antes de qualquer 
procedimento na construção para não errar, afinal você precisa comprar uma bota pronta e depois 
trabalhar em cima dela, e caso você erre terá prejuízo em função do dinheiro que gastará comprando 
a bota. 
 
 Materiais 

- Botas tipo “coturno”  
- Argolas prateadas 
- Tinta vermelha 
- Tinta prata  
- Super Bounder 
 
 Construção 
 
Primeiro deve-se tirar os cadarços, e fazer marcações de onde você vai cortar a bota. Deve ser 
feito um corte em “V” na frente do sapato, como nas imagens à cima. O corte varia do gosto de 
cada um, corte como desejar. Depois, vem o procedimento das argolas, que muitas vezes é 
ignorado pelas pessoas que vão fazer esse cosplay. As argolas devem ser presas na lateral da 
bota com outras tiras de couro que podem ser da própria bota que você comprou (veja figura 1). 
Há algumas imagens que mostram alguns detalhes a mais na bota do Edward, como por 
exemplo, os detalhes em prata da figura 2. Essa parte basta pintar discretamente com a tinta 
prata. O mais fácil é o solado, que deve ser pintado de vermelho no final. É recomendável usar 
tinta spray, pois assim a tinta não descasca. 
 

2 – Calça  
 
A calça não precisa de muitas explicações. Aparentemente ela é de um tecido um tanto “brilhante”, ou 
seja: couro. Nesse caso, você pode recorrer a três alternativas: 
 

1. Comprar uma calça de couro (legítimo) pronta, que é um tanto cara. 
2. Comprar couro falso e, se souber costurar, fazer sua própria calça. 
3. Comprar o couro falso e mandar uma costureira fazer. 

 
Qualquer que seja a opção deve-se tomar alguns cuidados. A calça do Edward não é 
nem muito larga e nem muito justa, é sempre bom deixar claro para a costureira  
(ou caso você mesmo for fazer) isso.  
Caso você não queira usar a calça de couro, uma calça jeans preta não cai mal, 
mas ela tem que ter o mesmo jeito da calça do personagem. Uma coisa que muita 
gente faz é mandar fazer ou comprar uma calça de algum outro tecido, como o  
Oxford; esse tipo de calça não fica muito legal no Edward. 
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3 – Cinto  
 
O Edward usa uma espécie de “cinturão”. Não fica legal usar um cinto marrom normal, então aqui 
segue o tutorial para fazer esse cinto. 
 
 Materiais 
- 2 cintos marrons iguais 
- Botões prateados 
- Pedaços de couro ou qualquer  
outro tecido marrom 
- Correntinha prateada 
- Argola de chaveiro 
- Super Bounder 
 
 Construção 
 
Esse procedimento é um dos vários que você pode escolher. Esse é um dos melhores meios 
(apesar de estranho) de conseguir um resultado fiel ao personagem no final. Comece cortando 
um dos cintos ao meio. Essas duas tiras que você obteve, cole uma em cada extremidade do 
outro cinto, para dar uma impressão de que um está em cima do outro. Esse procedimento é 
necessário, pois não existe um cinto igual ao outro sendo um mais grosso para ficar em “baixo”. 
Fazendo isso, você deve fechar o cinto com cola (sim, para colocá-lo você deverá passá-lo por 
cima da sua cabeça e ajeitá-lo na sua cintura). O cinto do personagem é um tipo de cinturão que 
um cinto menor passa por dentro de um maior. Esse cinto maior tem umas “passagens” por onde 
o cinto menor passa. Essas passagens você deve cortar em pedaços de couro (ou tecido) e colar 
no cinto, e depois colar os botões em cima. Como se pode ver, o cinto desse tutorial não é como 
no desenho, ele não passa um dentro do outro, ele é colado um em cima do outro. Pode ter 
certeza que o aspecto fica melhor do que fazendo como deveria ser, basta comparar os 
resultados; imagem 2 é o deste procedimento, imagem 3 é outro. Quanto à argola e a corrente, é 
para fingir que é um relógio (o Edward tem um relógio preso ao cinto na qual fica uma correntinha 
de fora. Imagem 1). Caso você tenha o relógio, simplesmente prenda-o no cinto. Caso não tenha, 
cole a argola em uma das passagens junto com a correntinha e ponha no bolso da calça. 
 

4 – Blusas  
 
A roupa que vem “antes” do sobretudo do Edward consiste em duas blusas, uma regata preta e uma 
espécie de colete que tem alguns detalhes brancos e gola que vai por cima da regata. 
Caso você for usar o sobretudo vermelho, a regata não precisa ser uma regata ela pode ser qualquer 
tipo de blusa desde que seja lisa e preta, afinal, ela não vai aparecer. Quanto ao colete, se souber 
costurar, da pra fazer um legal só olhando para o personagem. Caso não saiba costurar, da para 
fazer com uma costureira. Mas, se não quiser gastar com costureira, segue um procedimento que 
teve um bom resultado final (Imagem 2), feito com COLA QUENTE. 
 
 Materiais 
- Blusa preta  
(pode ser manga curta se  
     for usar a capa) 
- Tecido branco 
- Cola quente 
 
 Construção 
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Comece cortando a parte da frente da camiseta bem certinho e no meio. Ela não é muito grande, 
ou seja, ela não deve passar da sua cintura, pelo contrário, corte ela até que fique um tanto acima 
da sua cintura. Esse pedaço de tecido preto, você deve colá-lo na gola da camiseta, para fazer 
uma gola alta. Os detalhes em branco, basta colar com cola quente nos devidos lugares. Mas 
atenção: a cola tem que estar discreta, e você deve colar com delicadeza para ficar bem sutil e 
não parecer que foi colado com cola quente. Quanto ao “ferrinho” que temos na blusa do Edward 
um pouco a baixo da gola, basta arranjar qualquer pedacinho de alumínio ou outro material que 
tenha esse aspecto e colar.  
 

5 -  Sobretudo Vermelho  
 
O sobretudo é como a calça; ou você sabe costurar, ou manda uma costureira fazer.  
Para ambas as opções não há muitos segredos, porém sempre há algumas dicas 
que são boas pra seguir: 
 
- Quanto à cor, fica legal fazer/mandar fazer de um vermelho mais escuro, afinal 
a capa dele não é de um vermelho vivo como as pessoas normalmente pensam  
(imagem 1). 
- O símbolo atrás tem que estar na medida certa, e no lugar certo. Há vezes que 
você olha capas de outras pessoas, e o símbolo está muito abaixo do que deveria  
estar. 
- Quanto ao comprimento, o ideal é que seja um tanto abaixo do joelho. 
 

6 – Automail e Luvas  
 
As luvas do Edward são brancas e tem um detalhe no punho (imagem 1). Você pode deixar esse 

detalhe de lado e comprar luvas em qualquer loja (se der sorte, acha baratinho no brechó). Ou então 
pode mandar fazer com uma costureira, ela talvez saiba como fazer esse detalhe. 

O Automail é opcional num cosplay de Ed, porém fica bem mais legal com. Por incrível que se 
pareça é o mais fácil de se encontrar tutoriais e moldes. Também é bom porque você pode escolher 
um dentre vários meios de fazer. Vale lembrar que o automail não é difícil de fazer, e sim trabalhoso. 

Um dos meios mais fáceis é fazê-lo com EVA e revestir com vinil adesivo. O vinil adesivo é um 
tipo de forro que deixa o automail com aspecto prateado. Basta recortar as peças de EVA seguindo 
os moldes que são facilmente encontrados na Internet, colar dupla face e em seguida o vinil por cima. 
Depois de ter as peças prontas, cole-as em uma luva de lycra preta, ajeite os detalhes como quiser e 
pronto, terá um resultado parecido com o da imagem 2. Esse é o procedimento para ter um automail 
que vá um pouco além da mão. 

Para tutoriais mais completos, basta procurá-los na Internet onde muitos cosplayers compartilham 
seus métodos via blogs e sites. 

 
 
 

 
 
  
 
7 – Olhos e Cabelo 
 
  Apenas vale lembrar que os olhos do Ed são amarelos e que uma lente para dar um toque 

legal num cosplay nunca é uma má idéia. Também é importante reparar que a trança do 
personagem é curta, não muito grande como vemos por aí e que ela é presa com um elástico 

vermelho. 

                                                                                     cami. 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM ADMINISTRADOR DO SITE COSPLAY BRASIL 

 

Entrevista realizada no dia 10/10/2007. 

 

Nome, idade e profissão. 

 

Fernando Carreño siqueira, 27 anos, estudante do último ano do curso de 

Engenharia da Computação. 

 

Sobre o site: 

1- Quando foi criado? 

Primeiramente surgiu um site chamado Arquivo Cosplay Brasil em 2001. Mais um 

ano depois surgiu o Cosplay Party. Em 2003 ambos sites se fusionaram e se 

transformaram no atual Cosplay Brasil. 

 

2- Quem criou e faz a manutenção? Como surgiu a idéia? Se puder passar um 

perfil do staff. 

Os staffs do site estão constantemente mudando. Temos moderadores que estão 

com a gente desde o começo, mas as equipes e seus respectivos líderes mudam 

com bastante freqüência. 

A idéia era criar um espaço online onde disponibilizar fotos de cosplayers brasileiros. 

Mas o site foi crescendo e aos poucos foi adquirindo novas seções, crescendo e 

evoluindo. Hoje é a maior comunidade de cosplayers do Brasil. 

 

3-Teria dados do site? Como número de visitas, pessoas cadastradas, etc. 

O site recebe em média 1000 visitas únicas em um único dia. Em época de eventos 

as vezes esse número triplica. O site atualmente tem 4200 usuários cadastrados. 

 

4-Conhece outros sites exclusivos de cosplay (nacionais e internacionais)? Se 

conhecer outro que não seja exclusivo, mas que tenha uma boa seção sobre 

cosplay pode citar também. 
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Um dos melhores sites de cosplay é o Cosplay.com, administrado pelo Kyle. É o site 

mais conhecido de cosplay e também o que tem a maior comunidade online de 

cosplayers. Outros dignos de menção são o CosplayLab.com e o Cosspace.com 

 

5-O site tem algum fim lucrativo? Como é feita a publicidade? 

O site não tem nenhum fim lucrativo. O site não realiza nenhum tipo de campanha 

publicitária. No entanto, temos diversos projetos e atividades envolvendo os usuários 

que acabam sempre atraindo novas pessoas à comunidade. 

 

Sobre fórum 

1-Tem dados do fórum? Número de tópicos, membros (?) -pra ter cadastro no 

fórum tem que ter cadastro no site né?, etc. 

Como mencionado, o Cosplay Brasil tem 4200 membros. O cadastro do site é o 

mesmo cadastro do fórum. Alguns outros dados do fórum: 

Número de mensagens: 134655 

Mensagens por dia: 246.70 

Número de Tópicos: 7774 

Tópicos criados por dia: 14.24 

Novos usuários cadastrados por dia: 8 

 

2-Quais tópicos mais relevantes? 

As seções mais visitadas e polêmicas do site são o “Cosplay Talk” e “Eventos”. No 

primeiro são discutidas todas as atualidades e notícias sobre cosplay no Brasil e no 

mundo. No segundo são discutidos os eventos, tanto nacionais quanto 

internacionais. 

 

 

Sobre cosplay 

1-Sabe qual é a origem do cosplay? 

Sim. O cosplay surgiu nas convenções de fãs de Star Trek e Star Wars 

norteamericanas. Mas foi no Japão que ganhou o termo “cosplay”, que é contração 

das palavras “costume” e “player”. 
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2-E a origem no Brasil? 

O cosplay no Brasil surgiu em 1997, no primeiro Mangacon, que também é o 

primeiro evento de anime e mangá do Brasil. O evento foi organizado pela 

ABRADEMI – Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações. 

 

3-Quais concursos mais importantes de cosplay? 

Os principais concursos de cosplay são o World Cosplay Summit e o Yamato 

Cosplay Cup. O primeiro é organizado pela empresa japonesa TV Aichi e o mesmo 

seleciona diversas duplas do mundo para competir em uma final em Nagoya. O 

Yamato Cosplay Cup é organizado pela empresa brasileira Yamato Comunicações e 

Eventos e este seleciona diversos cosplayers do Brasil e do mundo para uma final 

em São Paulo. 

 

 

Entrevista realizada dia 14/ 04/2008. 

 

Nome, idade e profissão. 

 

Fernando Carreño siqueira, 27 anos, estudante do último ano do curso de 

Engenharia da Computação. 

 

Dados de crescimento dos membros do site cosplay brasil nos últimos anos? 

Em 2005 eram 2 usuários por dia; em 2006 eram 4 usuários por dia; em 2007 eram 

6 uusários por dia. Agora no começo de 2008, são 7 usuários novos por dia, mas até 

o final do ano deve chegar a 8 usuários por dia. A comunidade está constantemente 

em crescimento. Em 2005 mal chegávamos aos 1000 usuários. Hoje estamos quase 

nos 5000. 

 

O site possui grande quantidade de matérias escritas (noticias, artigo, 

entrevistas, tutoriais, etc). Elas são todas escritas pela equipe do site? Esta 

equipe é formada por quantas pessoas e quais suas funções? 
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Existe a grande equipe do CB, e ela é subdividida em outras equipes. Tem a equipe 

administrativa, formada pelos diretores do site e que comandam as outras equipes. 

Tem a equipe de moderadores, fotógrafos, redatores, staffs, Relações Públicas e a 

equipe de arte.No nosso último "censo", são pouco mais de 30 pessoas trabalhando 

no site. Os textos são todos da equipe de redatores. Normalmente cada texto inclui o 

nome da pessoa que o escreveu, e a pessoa que o revisou. 

 

Pode citar números?  Por exemplo, X moderadores. X fotógrafos, etc 

Posso te dar estimativas. Porque as equipes sempre estão mudando. 6 diretores; 6 

moderadores; 8 redatores; 6 fotógrafos; 5 staffs; 3 relações públicas; 4 

desenhistas/artistas. Vale lembrar que tem várias pessoas com mais de um cargo. 
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ANEXO C – REGRAS DO CONCURSO DE COSPLAY ANIME XD 

Regras do Concurso de Cosplay – ANIME XD 2007 

1- Introdução: 

1.1 - O concurso será realizado no dia 17 de Março, dentro do evento Anime XD 2007, abrangendo 
apenas a categoria Livre. 

1.2 – O cumprimento das regras aqui apresentadas é responsabilidade exclusiva dos organizadores do 
evento e do coordenador do Concurso de Cosplay. 

1.3 – Qualquer um que não cumpra as regras aqui apresentadas estará sujeito à desclassificação. 

2 – Sobre a categoria: 

2.1 - A categoria do concurso de cosplay é dividida em: 

 - Modalidade Livre Individual: Cada participante deverá subir ao palco quando anunciado e 
realizar sua apresentação baseada ou não na personalidade do personagem que está interpretando. O 
participante fica livre para desenvolver a sua apresentação sem o comprometimento de representar 
fielmente o personagem em questão. 

 - Modalidade Livre Grupo: Os participantes dos grupos deverão subir ao palco quando 
anunciados e realizar suas apresentações baseadas ou não na personalidade de seus personagens que 
estão interpretando. O grupo fica livre para desenvolver a sua apresentação sem o comprometimento de 
representar fielmente os personagens em questão. Cada grupo poderá ter, no máximo, 5 (cinco) 
participantes. 

3 - Regras Gerais: 

3.1 – Cada cosplayer poderá participar com apenas UM cosplay em uma das modalidades (Livre 
Individual e Livre Grupo). 

3.2 – Será permitido ao participante apenas o porte de réplicas de armas. Armas de fogo reais (mesmo 
sem munição) ou armas brancas com lâminas ou pontas afiadas é terminantemente proibido. 

3.3 – Só serão permitidos cosplays de personagens originados de animes, mangás, filmes, etc. Os 
cosplays “originais” não serão permitidos participar do concurso. 

3.4 – É vetada a participação de personagens pornográficos ou eróticos (hentai). 

3.5 – Durante a apresentação, é proibido pular ou sair do palco ou atirar objetos para fora dele. Assim 
como solicitar algum objeto da platéia, tampouco convidar um membro da platéia a subir no palco. 

3.6 – É expressamente proibida a participação de membros da organização, coordenadores e staffs, 
vendedores terceirizados, patrocinadores e colaboradores do evento. 

3.7 – É proibida a participação de qualquer pessoa que não tenha sido inscrita no concurso, assim como 
pessoas que não estejam fazendo cosplay. 

3.8 - É proibida a divulgação de produtos, marcas, sites e qualquer outro tipo de propaganda durante a 
apresentação do cosplayer, sem a autorização do evento. 

3.9 – É terminantemente proibido o uso de qualquer tipo de material explosivo ou incendiário. 
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4 – Sobre a Inscrição: 

4.1 – As fichas de inscrição serão disponibilizadas na banca de inscrição, situada próximo ao local onde 
serão realizadas as apresentações. As inscrições estarão abertas desde o início do evento Anime XD 2007 
até uma hora antes de se iniciarem as apresentações. 

4.1.1 – Ao inscrever-se no concurso, os participantes estão automaticamente concordando com 
as regras descritas neste documento. 

4.2 – Assim que o apresentador anunciar os preparativos para o início do concurso, os cosplayers 
deverão dirigir-se para o lado do palco onde serão realizadas as apresentações. O anuncio deverá ser 
realizado em torno de 30 minutos antes do início das apresentações. 

4.3 – O participante que não estiver presente quando for anunciada sua vez de subir ao palco, será 
imediatamente desclassificado. 

4.4 – Na categoria Grupo, se um ou mais participantes não estiverem presentes, o grupo todo será 
desclassificado. Caso haja desistência de um dos integrantes por qualquer motivo que seja, os 
participantes do grupo deverão informar com antecedência qualquer staff envolvido na organização do 
concurso. 

4.5 – O mínimo de participantes para a apresentação na categoria Grupo serão 2 (dois). Caso haja 
desistência de um dos participantes por qualquer motivo que seja, o grupo em questão será 
desclassificado. 

5 – Sobre a Apresentação: 

5.1 – O tempo de cada apresentação será dividido da seguinte maneira: 

 - Categoria Livre Individual: cada participante terá um tempo limite de 2 minutos para sua 
apresentação. Excedendo esse tempo, o participante terá uma tolerância de 15 segundos para finalizar 
sua apresentação e sair do palco. Excedendo a tolerância, estará automaticamente desclassificado. 

 - Categoria Livre Grupo: cada grupo terá um tempo máximo de 5 minutos para sua 
apresentação. Excedendo esse tempo, o grupo terá uma tolerância de 15 segundos para finalizar sua 
apresentação e sair do palco. Excedendo a tolerância, estarão automaticamente desclassificados. 

5.2 - A apresentação dos grupos se inicia imediatamente após a dos participantes individuais. 

5.3 – É exigido dos participantes bom senso durante suas apresentações, pois o concurso será assistido 
por pessoas de todas as idades.  

5.4 - Ofensas (palavrões), apelo sexual e posturas que não são características do personagem 
representado são consideradas pelos juízes como critério para a desclassificação do participante.  

5.5 – Será permitido pelo participante utilizar-se de um CD de áudio para sua apresentação. Desde que 
observadas as seguintes condições: 

a. O CD deve ser um CD de áudio (CDA) para que possa ser reproduzido em qualquer 
aparelho de som. CDs contendo faixas MP3, WMA, etc., não serão aceitos; 

b. O participante deverá, no ato da inscrição, entregar o CD junto com sua ficha de 
inscrição, contendo nele uma etiqueta com o nome do participante e seu respectivo 
cosplay, assim como o número da faixa do CD que deverá ser tocada. 

5.6 – Problemas de responsabilidade do evento, como falha no equipamento de som, entre outros que 
possam vir a prejudicar o andamento da apresentação do cosplayer, serão levados em conta, permitindo 
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assim que o participante repita sua apresentação. Problemas com o CD de áudio não serão considerados, 
devendo ser responsabilidade do participante testar o CD antes de entregá-lo a banca de inscrição. 

6 – Sobre o Julgamento: 

6.1 - As notas serão dadas pelos juízes, e a média entre eles será a nota final. A banca será composta de 
3 (TRÊS) juízes. A nota final para cada cosplayer será dada pela soma das notas de todos os jurados, 
dividindo-se este valor pelo número de jurados na banca. 

6.2 - Os quesitos de julgamento são “Roupa” e “Originalidade”. Cada quesito receberá nota mínima de 
5,0 (CINCO) e máxima de 10,0 (DEZ), com intervalos de 0,5 (MEIO) ponto. A nota 0 (ZERO) será dada 
apenas aos cosplayers desclassificados.  

6.3 – No quesito “Roupa”, será avaliada a fidelidade do modelo ao personagem original, não sendo 
levado em conta à constituição física do participante. 

6.4 - Para o quesito "Originalidade", será julgado o contexto geral e a qualidade da apresentação, seja 
ela baseada na interpretação do personagem ou apresentação informal do participante. A originalidade 
contará muito para a nota final dos jurados, ou seja, quanto melhor o teor da apresentação, maior a 
probabilidade de receber a nota máxima. 

6.5 – Em caso de empate nas notas finais dos primeiros colocados, os três juizes da banca avaliadora 
votarão para decidir qual participante será o vencedor. O Critério para desempate será o quesito 
“Originalidade”. 

6.6 – Ambas as modalidades (Individual e Grupo) serão submetidas aos mesmos critérios de avaliação. A 
única distinção na avaliação do grupo é o quesito “Originalidade”, onde o grupo como um todo será 
julgado e receberá a nota de acordo com a avaliação dos jurados. 

6.7 – As notas dos jurados serão consideradas plenas e inquestionáveis, e todos os participantes serão 

julgados pelo mesmo corpo de jurados, a menos que, por quaisquer circunstâncias que seja, algum dos 
jurados tenha que ser substituído. 

6.8 – Qualquer item relevante que não conste nestas regras, será ponderado pelo Coordenador do 
Concurso de Cosplay e demais envolvidos na organização deste concurso, e suas decisões serão plenas e 
inquestionáveis. 

 

7 – Sobre as Premiações: 
 
7.1 – As premiações serão divididas da seguinte maneira: 
 

a. Modalidade Livre Individual: 
- 1º colocado: Troféu + Kit Grande de prêmios 

- 2º colocado: Medalha de Prata + Kit Médio de prêmios 
- 3º colocado: Medalha de Bronze + Kit Simples de prêmios 
 

b. Modalidade Livre Grupo: 
- Troféu para o melhor grupo + Medalhas Individuais para cada membro do grupo + Kit de 
Prêmios 
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