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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer e compreender como são criadas e 
externadas identidades e subjetividades de indivíduos cosplayers participantes de 
campeonatos de cosplay. Os procedimentos de pesquisa incluem análise de relatos 
concedidos através de entrevistas individuais, em diálogo com reflexões sobre 
aspectos/momentos de minhas experiências pessoais com artefatos imagéticos da 
cultura pop japonesa e com autores que dão suporte teórico à investigação. O estudo 
desenvolve discussões e interpretações de visualidades, ações, atitudes e 
comportamentos envolvidos em uma teia de significados híbrida e rizomática que 
constitui formas contemporâneas de estar e pertencer ao mundo. A pesquisa, de caráter 
qualitativo, foi realizada em dois animencontros que ocorrem anualmente nos meses de 
julho e janeiro na cidade de Fortaleza, a Super Amostra Nacional de Animes (SANA 
2011) e o SANA Fest (2012), complementados por observações e registros imagéticos 
de ensaios de um grupo de cosplayers chamado Gold Project, que se reúne 
semestralmente para criar e organizar apresentações em campeonatos. Esses eventos 
não são o foco nem o objeto de estudo, apenas configuram os locais onde os dados 
foram produzidos e, consequentemente, concretizada a investigação.  
 

Palavras-chave: cosplayers, identidade, subjetividade, animencontros. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aimed to learn and understand how they are created 
subjectivities and identities of individuals participating in cosplay championships. The 
research procedures include analysis of reports provided through individual interviews 
in conversation with reflections on aspects or moments of my personal experiences with 
artifacts of Japanese pop imagery culture and authors that support theoretical research. 
The study develops discussions and interpretations of visualities, actions, attitudes and 
behaviors involved in a web of meanings and hybrid rhizomatic that constitutes 
contemporary forms of being and belonging to the world. The research, qualitative, was 
performed in two anime conventions that occur annually in the months of July and 
January in the city of Fortaleza, the National Sample Super Anime (SANA 2011) and 
SANA Fest (2012), supplemented by observations and records of imagistic trials of a 
group of cosplayers called Gold Project, which meets every six months to create and 
organize presentations championships. These events are not the focus nor the object of 
study, just configure the locations where the data were produced and consequently 
implemented research. 

 

Keywords: cosplayers, identity, subjectivity, anime convention. 
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OBSERVANDO ESTRELAS 

 

O que são, afinal, constelações? Como se comportam? De onde derivam suas 

características e o que devemos aprender com elas? Estes são mistérios investigados há vários 

séculos por civilizações de todo o planeta. Cada uma delas, a seu modo e no seu tempo, 

interpretou, formulou e criou hipóteses a respeito do universo.  

Constelações são conjuntos de estrelas. O estudo de suas características e papéis 

está intimamente atrelado ao desenvolvimento da própria ciência. Ao longo de pesquisas 

realizadas e de avanços tecnológicos, elas começaram a ser observadas com mais proximidade 

e passaram a ganhar nomes, atributos e aplicações. Não sendo apenas pontinhos perdidos no 

meio do espaço, possuem energia e luminosidade. Brilham pelo universo dizendo algo a seu 

respeito e sobre nós. 

Sempre que olho o céu, fico maravilhada e atônita. Observar e admirar sua 

composição, cores e formas, numa tentativa de identificar figuras próximas relacionadas ao 

cotidiano, foi um passa tempo de infância. Tive a sorte de nascer e iniciar minha trajetória de 

vida em uma cidade do interior, o que possibilitou e facilitou o cultivo desta prática.  

Quando comecei a assistir a Os Cavaleiros do Zodíaco, minha curiosidade e 

apreço em relação aos mistérios do espaço aumentaram. No seriado, os Cavaleiros de Athena 

são guiados por constelações. Seus poderes baseiam-se no “cosmos” e são obtidos e 

fortalecidos ao longo de anos de treinamento e batalhas. A dedicação e o esforço de cada 

guerreiro aumentam sua energia (cosmo) e aproxima-o da constelação, fonte de seu poder. De 

algum modo, são elas, as constelações, que escolhem, protegem, fortalecem e concedem-lhes 

a possibilidade de evoluir. 

Quando realizei a pesquisa de campo e acompanhei as apresentações dos 

campeonatos de cosplay, em todos os momentos nos quais um cosplayer entrava fantasiado 

de algum personagem de Os Cavaleiros do Zodíaco ou a apresentadora fazia referências à 

série, a plateia vibrava. Cada palavra, imagem ou aspecto que revivessem este desenho mexia 

com os sujeitos, alcançando suas recordações e revirando suas memórias.  

No decorrer das leituras, um texto me chamou bastante atenção pelo intricado de 

sentidos e metáforas que constrói. Rolnik (1997) elabora um itinerário a respeito dos 

percursos a serem traçados quando se procura explorar e conhecer as relações entre 

subjetividade e cultura. Para a autora, devemos percorrer etapas na busca por explicações e 

informações que possam desvendar os mistérios da subjetividade, sendo preciso a utilização 
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de um “olho vibrátil” para ultrapassar o simples ato do ver e se deixar sensibilizar pelas forças 

e fluxos existenciais que nos envolvem. 

Os apelos sociais nos quais estamos inseridos delineiam e traçam forças de 

existência capazes de configurar e moldar as formas pelas quais nos encontramos no mundo. 

Tais fluxos são caracterizados e visualizados pela autora como constelações, microuniversos e 

microcosmos responsáveis por afetar nosso corpo, ultrapassando a pele e movimentando 

órgãos e sentidos.  

Ao ler e me familiarizar com as ideias de Rolnik (1997), rapidamente criei 

analogias entre o conteúdo do texto e o enredo da série Os Cavaleiros do Zodíaco. Pode 

parecer uma perspectiva simplória e ingênua, no entanto, as constelações de poder que 

envolvem os guerreiros no desenho, de algum modo, configuram a forma como eles se 

encontram no mundo e enfrentam os caminhos que irão trilhar. São sua fonte de energia, 

vivacidade e poder. 

À medida que realizava esta pesquisa e desenvolvia o trabalho de campo, comecei 

a criar vínculos entre os textos que lia, minhas experiências pessoais, os desenhos da cultura 

pop japonesa e a atividade de cosplay. Estas conexões me ajudaram a formular e a compor os 

registros da investigação. Intensificaram-se de tal modo que, na tentativa de me aproximar de 

respostas para a pergunta de partida, fui estabelecendo ligações entre enredos, imagens, 

aspectos estéticos, músicas, leituras e fantasias para, assim, talvez, alcançar a própria 

concepção do que seja ser um cosplayer, mesmo nunca tendo vestido um cosplay. 

Nesse sentido, compreendo as visualidades da cultura midiática, em geral, e pop 

nipônicas, em particular, como responsáveis por traçar linhas de força, criar constelações, 

microcosmos e microuniversos que envolvem os sujeitos em processos culturais, rizomáticos 

e híbridos. Mas essa situação de contradição e vulnerabilidade, envolvendo curiosidade e 

insegurança, dúvida e desejo, me levaram à pergunta de partida: Como identidades e 

subjetividades são construídas e externadas a partir de interações entre concorrentes de 

campeonatos de cosplay e visualidades da cultura pop japonesa? 

Parti deste ponto e tentei contorná-lo ao longo do percurso, como um alvo a ser 

atingido, uma mira que me fizesse não perder o rumo. Os capítulos seguintes, desse modo, 

expõem narrações, conceitos, argumentos, autores e registros, acompanhados de indagações, 

relatos e encaminhamentos. Os percursos e aprendizagens me ajudaram a aceitar, também, 

que a pesquisa, bem como a trajetória daqueles que colaboram e do próprio pesquisador, é um 

território ondulado, marcado por constantes transições e deslocamentos. 
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Realizei a pesquisa de campo em dois animencontros da cidade de Fortaleza. Faço 

a ressalva de que os eventos não são o foco ou o problema da investigação, mas, apenas os 

locais onde encontrei os colaboradores e produzi os dados. Porém, avaliando que o contexto é 

aspecto determinante na escolha do tema, na concepção e no desenvolvimento do projeto, 

considerei importante iniciar o trabalho com a elaboração de uma ambientação histórica sobre 

a cultura pop nipônica e a entrada/chegada de animencontros no Brasil, principalmente, na 

cidade de Fortaleza. 

No primeiro capítulo, me preocupo em fazer uma ambientação, mesmo que 

sintética, sobre como ocorreu o processo de entrada de animês, mangás e demais artefatos 

visuais da cultura pop japonesa em território nacional. Também procuro apresentar como 

estas visualidades, ao longo de algumas décadas, conquistaram espaço nas mentes e corações 

de brasileiros, e o importante papel que determinados desenhos animados, como os 

Cavaleiros do Zodíaco, tiveram neste processo. Ainda nesta perspectiva, apresento minha 

relação com este seriado e os imbricamentos rizomáticos e afetivos que construí ao longo de 

minha formação e durante a concepção de meu álbum de figuras e desenhos. 

Enfatizo aspectos históricos, conceituais e teóricos sobre a criação de 

animencontros no Brasil, ressaltando o significado destes eventos no Ceará. Concluo o 

primeiro capítulo descrevendo a criação da Super Amostra Nacional de Animes (SANA) e do 

SANA Fest, bem como suas estruturas e programações, narrando, igualmente, como ocorrem 

os campeonatos de cosplay e qual a importância deles nestes eventos. 

O segundo capítulo situa e descreve a pesquisa de campo, seus percalços, 

imprevistos e, especialmente, os ajustes que foram sendo feitos ao longo do processo. Ao 

narrar os caminhos e, sobretudo, as aprendizagens, apresento as ideias e motivações que me 

levaram a escolher a pergunta de partida, o local da pesquisa e, em decorrência, os 

colaboradores. Relato, também, detalhes sobre as trilhas, os atalhos e os transtornos que me 

ajudaram a compreender quão complexo e fascinante é a investigação e as condições e 

circunstâncias que possibilitam chegar até ela.  

Após delinear esse percurso, iniciado a partir da minha entrada e observação nos 

eventos, relato o encontro com cada um dos colaboradores, os motivos pelos quais a produção 

de dados foi realizada em duas etapas – a primeira no SANA 2011 e a segunda, no SANA 

Fest 2012 – e a observação e o registro fotográfico realizado no ensaio geral do grupo de 

cosplayers Gold Project. 

No terceiro capítulo, construo uma reflexão sobre os aportes conceituais que 

orientam a pesquisa, principalmente, aqueles que dizem respeito à pergunta/problema. 
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Apresento uma discussão sobre os conceitos e concepções de identidade e subjetividade, 

explicitando princípios e diálogos com questões teóricas referentes aos estudos culturais e às 

visualidades pop japonesas. Abordo percepções relacionadas à identidade e à subjetividade 

cosplay a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, baseando-me em autores como Stuart 

Hall, Raimundo Martins, Brea, Tomaz Tadeu da Silva, Kathryn Woodward, Canclini e 

Barbero.  

No quarto capítulo, à medida que trago as narrativas de meus colaboradores, suas 

impressões e relatos, experiências e perspectivas, aprofundo a discussão a respeito da 

subjetividade e analiso o papel das imagens na sociedade, com suas incorporações como 

fontes de “pedagogias culturais” e articuladoras de uma forte “influência corporativa 

comercial”.  

Ao realizar uma interligação entre as imagens coletadas durante o SANA 2011 e o 

SANA Fest 2012, as anotações das observações e as entrevistas realizadas com os cosplayers, 

construo uma discussão a respeito da cultura visual e suas questões teóricas na tentativa de 

compreender as interações que envolvem e movimentam os colaboradores desta pesquisa. 

Para tanto, associo-me em diálogo com autores como Suely Rolnik, Kevin Tavin e David 

Anderson, Steinberg e Kincheloe, Chaplin e Walter e Mirzoeff. 

No último tópico, faço as considerações finais da pesquisa retomando pontos 

importantes da dissertação e, de maneira sintética, exploro questões que considero mais 

pertinentes aguçando aspectos e detalhes destacados pelos cosplayers. Nesse intricado 

processo, procuro organizar ideias na perspectiva de retratar os entrelaçamentos existentes 

entre subjetividades, identidades, comportamentos, escolhas, experiências e artefatos visuais 

da cultura pop nipônica. 

Ao encerrar esta introdução, reitero que as considerações, comentários e reflexões 

aqui expostos é fruto de discussões e análises articuladas a partir de princípios teóricos e 

metodológicos que representam uma compreensão dos fenômenos que investiguei. Esta 

condição corrobora minha convicção de que uma pesquisa qualitativa e humana não pode ser 

dada por encerrada, tendo em vista que a sociedade está em constante processo de ebulição e  

transformação. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o trabalho que ora apresento, mais do que 

um registro, são ensaios que retratam minha compreensão, ainda que parcial, e o resultado da 

minha intenção de entrecruzar reflexões sobre a pergunta/problema, as ideias dos teóricos que 

dão suporte a este estudo e os dados produzidos na pesquisa de campo. 
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MADE IN JAPAN – CULTURA POP JAPONESA NO BRASIL 
 

Cavaleiros do zodíaco 
Lutadores com poder astral 

Se o inimigo é demoníaco 
Sua luta é mortal 

 
Cavaleiros do zodíaco 

Trazem dentro do seu coração 
A coragem de um vencedor 

E a vitória na canção 
 

 (Trecho da música de abertura da série Os Cavaleiros do Zodíaco 
veiculada no Brasil, em 1994, pela Rede Manchete)  

 

Os Cavaleiros de Athena 

 

Em primeiro de setembro de 1994, a extinta Rede Manchete colocava no ar uma 

das séries de desenho animado japonês de maior sucesso mundial, Os Cavaleiros do Zodíaco. 

Não lembro a data específica de quando comecei a assistir a ela, mas tenho clara em minha 

mente as imagens do primeiro episódio que visualizei. Seiya, personagem principal da 

história, retornava ao Japão, sua terra natal, após anos de treinamento na Grécia, levando 

consigo a armadura de bronze de Pégaso, constelação fonte de seus poderes. Justamente neste 

dia, tive meu primeiro contato com animês1, esses desenhos animados dinâmicos e 

envolventes com personagens de olhos grandes e personalidades fortes.    

Após assistir ao primeiro episódio dessa série, não parei mais, passei a 

acompanhar todos os capítulos transmitidos pela Rede Manchete, tanto pela manhã como à 

tarde, pois o canal veiculava o mesmo episódio duas vezes ao dia. Também passei a procurar 

informações sobre sua criação, história e personagens porque nunca havia visto um desenho 

com aquela estrutura e características estéticas.  

Semanalmente, visitava as bancas de revistas da cidade de Quixadá2, local onde 

residi durante minha infância, procurando, entre as publicações e edições, imagens, notícias e 

matérias que pudessem me aproximar de Os Cavaleiros do Zodíaco, pois, somente assisti a 

eles pela TV não era suficiente. Queria conhecer os detalhes do desenho, precisava me sentir 

mais próxima das narrativas e dos personagens, precisava compreender porque me sentia 

instantaneamente fascinada.  

                                                           
1 Desenho animado japonês. No Japão, os animês referem-se a qualquer tipo de desenho animado, mas, em 
países ocidentais, apenas os desenhos oriundos do Japão são chamados de animês. 
 
2 Quixadá, minha terra natal, está localizada no sertão central do Ceará, a duas horas e meia da cidade de 
Fortaleza, capital do estado. Conhecida também como “Terra dos Monólitos”, nela passei boa parte de minha 
infância e adolescência, tendo meu primeiro contato com desenhos animados japoneses. 
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Os Cavaleiros do Zodíaco surgiu no Japão em 1985 como um mangá (história em 

quadrinhos japonesa), com o título original de Saint Seiya (Santo Seiya), sendo publicada 

semanalmente na revista Shõnen Jump3. Devido ao sucesso dos capítulos iniciais do desenho, 

a partir de 1986, a Toei Animation, empresa de animação japonesa, decidiu produzir uma 

versão em animê que acabou por se tornar uma febre mundial (SATO, 2007).  

A série Saint Seiya teve seu nome alterado para Os Cavaleiros do Zodíaco quando 

começou a ser veiculada em países ocidentais. A empresa responsável pela distribuição do 

desenho teve receio que a presença da palavra Saint (Santo), em seu título original, acabasse 

atrelando o enredo do seriado a aspectos religiosos, principalmente, em regiões cristãs 

(MOLINÉ, 2006). 

O desenho foi criado pelo mangaká4 Masami Kurumada e reúne uma combinação 

de aspectos mitológicos das culturas japonesa, chinesa, nórdica e grega ao narrar a história de 

um grupo de cinco amigos, jovens guerreiros que tem a missão de proteger a deusa Athena e 

salvar a terra das forças malignas e da escuridão. Cada um dos guerreiros é guiado por uma 

constelação, fonte de seus poderes, e enfrenta vários desafios para alcançar seus objetivos. 

Tinha doze anos de idade quando comecei a assistir aos Cavaleiros, e o conteúdo 

de seus enredos foi um dos fatores decisivos a me prender diante da TV. Quando visualizava, 

nos episódios do seriado, personagens mitológicos, como Athena e Posseidon, começava logo 

a construir relações com minhas aulas de história. Também me surpreendiam as 

características estéticas tanto dos cenários da série quanto dos figurinos de seus personagens e 

armaduras, que possuíam semelhanças com imagens da Grécia antiga. 

Devo confessar que não considerava minhas aulas de história muito atrativas, pelo 

contrário, seus conteúdos me pareciam, até certo ponto, irrelevantes e monótonos. Porém, ao 

ver a forma como este seriado conseguia conciliar certas informações para construir um 

enredo com tantas aventuras, acabei me tornando uma leitora assídua de livros sobre a cultura 

grega, interesse que se transformou em um hobby. Passei a pesquisar, em bibliotecas, livros 

de história que trouxessem informações sobre deuses, lendas e heróis mitológicos gregos, 

continuamente procurando conhecer mais sobre o assunto. 

Os Cavaleiros do Zodíaco transformou-se, principalmente após a produção de seu 

animê, em um fenômeno mundial, sendo veiculado em países da Europa, Ásia, América 

Latina e no Canadá. Kurumada, seu criador, ainda em 1989, tornou-se um dos artistas mais 

                                                           
3 Revista semanal japonesa que publica histórias direcionadas para o público jovem masculino. 
 
4 Desenhista de mangás. 
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bem pagos do Japão, antes mesmo de sua série ultrapassar as fronteiras do oriente (SATO, 

2007). 

Saori Kido, reencarnação da deusa Athena, Seiya, cavaleiro de Pégaso, Shun, 

cavaleiro de Andrômeda, Hyoga, cavaleiro de Cisne, Ikki, cavaleiro de Fênix, e Shiryu, 

cavaleiro de Dragão, personagens principais da série Os Cavaleiros do Zodíaco, além de 

enfrentarem vários desafios para alcançar seus objetivos, eram determinados, corajosos, fiéis 

a seus ideais e amigos. Essas características dos personagens, aliadas a seus poderes 

sobrenaturais, me cativaram. Lembro que minhas brincadeiras preferidas, quando criança, 

eram desenhá-los e representar Seiya, meu personagem favorito, coreografando suas lutas e 

movimentos ao invocar a energia de sua constelação. 

Tinha por hábito brincar com minha irmã quando coreografava as lutas dos 

personagens, ela era uma companheira de Os Cavaleiros do Zodíaco. Assistíamos aos 

episódios juntas e reuníamos figurinhas de balas da série (Figura 1). Ao mesmo tempo em que 

colecionar essas figurinhas era uma atividade presente em minha infância, desenhá-las, 

ampliando seus tamanhos e copiando cada personagem era algo, igualmente, importante. 

Cheguei, inclusive, a fazer um álbum desses desenhos, que guardo até hoje (Figura 2). 

 

 
 

Imagem 1 – Figurinhas de Os Cavaleiros do Zodíaco que vinham em chicletes da marca Zung, (1994). 
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Imagem 2 – Desenhos de meu álbum particular com a escrita de minha irmã (1994). 
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Ao rever meu álbum e visualizar meus desenhos, pude compreender a importância 

que esta série teve durante meus doze anos de idade. Não apenas por ter sido um prazer e uma 

satisfação assistir a ela duas vezes ao dia, de segunda à sexta, mas, pela ansiedade de esperar a 

segunda-feira, após o início dos finais de semana, quando o seriado não era veiculado; pela 

diversão em procurar, na cidade, balas e imagens da série para, em seguida, guardá-las e 

desenhá-las e, pela relação que pude construir com minha irmã depois que passamos a assistir 

ao seriado, pois, acompanhar Os Cavaleiros do Zodíaco era, praticamente, a única atividade 

que realizávamos juntas.  

Quando revisitei as páginas amareladas de meu álbum e seus desenhos, guardados 

durante mais de quinze anos, recordei-me que minha irmã não sabia desenhar, por isto, quase 

sempre negociávamos quais imagens seriam copiadas. Ela, geralmente, escolhia os 

personagens a serem desenhados e eu ficava responsável por desenvolver a cópia. Até hoje, 

cada reprodução possui as marcas de nossas mãos, as minhas, enquanto desenhista, e as dela, 

logo abaixo ou ao lado de cada imagem, destacando o nome do personagem retratado. 

Martins (2010), quando discorre sobre a experiência visual dos indivíduos, ou 

seja, sobre os repertórios imagéticos que compõem suas experiências e sobre como os 

artefatos visuais fazem parte de nossa constituição subjetiva, enfatiza alguns aspectos que 

considero importante ao relatar as memórias acima, porque me fazem refletir sobre meu 

próprio repertório visual e minha formação enquanto sujeito. Para o autor, 

 
Nossos repertórios visuais incluem imagens de infância, de família, de amores, 
conflitos, acasos, azares, perdas e dissabores. Enfim, são imagens associadas a 
situações marcantes que, por razões as mais diversas, preservamos para nos proteger 
das emoções que elas acionam ou, ainda, imagens que guardamos com afeto e nos 
damos o direito de reviver as emoções que elas provocam somente em situações de 
comemoração ou em momentos especiais (MARTINS, 2010, p. 2406). 

 

Os Cavaleiros do Zodíaco entraram em minha vida há mais de quinze anos e 

ainda permanecem presentes, seja como fonte de diversão e entretenimento, como incentivo à 

busca de novas informações ou como parte importante de minhas relações familiares. Ter 

construído o álbum, juntamente com minha irmã, é uma das melhores recordações que 

possuo, tanto que nunca consegui me desfazer dele. Este seriado configura visualidades que 

fizeram e continuam fazendo parte de minha experiência visual, ele está presente em meu 

repertório imagético, está guardado em minha memória e é acessado, de forma prazerosa, 

sempre que recordo de minha infância. 

O animê de Os Cavaleiros do Zodíaco passou a ser veiculado no Brasil ainda na 

década de 1990, contudo, seu mangá só começou a ser comercializado, no país, a partir de 
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2001. Muitos fãs do desenho, na expectativa de estarem mais próximos de seus super-heróis e 

na busca de informações sobre a série, assim como eu, passaram a consumir matérias, 

notícias, imagens e curiosidades sobre os episódios divulgados pelos veículos de 

comunicação, além de produtos comerciais relacionados aos personagens como bonecos e 

álbuns de figurinhas. 

A partir de 1994, quando publicou sua primeira edição, a Revista “Herói” tornou-

se, no Brasil, o veículo responsável por transmitir informações sobre a série para os fãs 

espalhados pelo país, e eu era um deles. Trazendo, semanalmente, conteúdos e curiosidades, a 

revista quase sempre tinha, em suas capas, personagens de Os Cavaleiros do Zodíaco, mesmo 

não sendo seu veículo oficial.  

Foi através desta revista que dei meus primeiros passos em direção aos 

conhecimentos referentes a esse animê e aos desenhos animados japoneses em geral, visto 

que, naquela época, em Quixadá, a internet ainda era um serviço de luxo ao qual poucas 

pessoas tinham acesso. Cheguei, inclusive, a possuir e guardar, durante muito tempo, a 

primeira edição da “Herói” (Figura 3). 

 

 
 
 

Imagem 3 - Capa da primeira edição da revista “Herói” com o personagem Seiya de Pégaso da série Os 
Cavaleiros do Zodíaco, publicada em 19945. 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.cavzodiaco.com.br/revista_heroi> Acesso em: 7 jan. 2012.  
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Para Sato (2007), os Cavaleiros de Athena são os responsáveis pela construção de 

um caminho sólido e de sucesso para a entrada de mangás e animês no Brasil. A febre 

provocada pelos Cavaleiros deu início a uma onda de fãs de animês pelo país, abrindo as 

portas para a disseminação da cultura pop japonesa em território nacional.  

 

O grande sucesso de Cavaleiros do Zodíaco beneficiou não somente o comércio, 
mas também a disseminação da cultura pop japonesa. Foi possível ver esta 
disseminação em publicações com grande tiragem como a revista Herói. E também 
nos diversos eventos de animação japonesas espalhadas Brasil afora (MONTE, 
2010, p. 73). 

 

Embora sintética esta descrição da trajetória de sucesso da série Os Cavaleiros do 

Zodíaco, ambienta e põe em perspectiva elementos que foram de fundamental importância 

para a criação dos eventos nos quais desenvolvo minha pesquisa. Em matéria publicada no 

jornal O Povo6, veiculado no Ceará, Igor Lacerda, um dos idealizadores da Super Amostra 

Nacional de Animes (SANA) e atual diretor geral do evento, afirma ter sido o fim da exibição 

de Os Cavaleiros do Zodíaco um dos principais motivos para a criação do SANA em 2000, 

pois, a partir daquele momento, alguns de seus fãs passaram a se reunir para trocar ideias 

sobre mangás e animês. Para Lacerda, o SANA, evento que em 2011 atraiu cerca de 60.000 

participantes, não teria surgido sem o impulso de Os Cavaleiros do Zodíaco (Figura 4). 

 

         
 

Imagem 4 - Exposição dos bonecos de Os Cavaleiros do Zodíaco no SANA 2011. 

                                                           
6 Para lembrar os Cavaleiros. O Povo online, Fortaleza, 14 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/buchichoteen/2011/07/14/noticiabuchichoteenjornal,2266781/para-
lembrar-os-cavaleiros.shtml>. Acesso em: 16 out. 2011. 
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Realizei parte da pesquisa de campo no SANA 2011 e, nesta edição do evento, a 

organização decidiu comemorar os 25 anos de criação da série reservando um espaço para a 

exposição dos bonecos originais de personagens das sagas Satuário, Asgard, Poseidon, Hades 

e Prólogo do Céu. Pude, inclusive, visualizar fãs do seriado em frente aos stands de 

apresentação dos bonecos, contemplando ou fotografando os personagens.   

Ainda durante o evento, ao realizar entrevistas com participantes dos campeonatos 

de cosplay, observei que os entrevistados citavam, constantemente, Os Cavaleiros do Zodíaco 

como uma de suas séries favoritas. Quando perguntei a um de meus colaboradores qual o 

primeiro animê que havia chamado a atenção dele, prontamente, recebi a seguinte resposta: 

 
Os Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que se qualquer cosplayer, qualquer otaku que 
você perguntar, hoje, vai começar com Cavaleiros que foi... foram eles que abriram 
as portas pra, pros animês, né? E, vindo com eles junto essa, a cultura japonesa, né? 
A tradição do Japão (Sanosuke Sagara – Entrevista realizada em 15/07/2011).  

 

Criada há mais ou menos 25 anos, Os Cavaleiros do Zodíaco atravessou 

continentes e oceanos até chegar ao Brasil. Foi veiculado no país, primeiramente, em TV 

aberta, em seguida, em canal fechado e, a partir de 2001, seu mangá passou a ser 

comercializado pela Conrad Editora. O sucesso de Cavaleiros impulsionou a venda de 

bonecos, doces com imagens dos personagens, postais, álbuns de figurinhas e uma gama de 

produtos para colecionadores país afora, dando início à conquista de crianças e jovens por 

mangás e animês e pela cultura pop japonesa em geral. 

Ao desenvolver este projeto e me aprofundar nas questões que envolvem Os 

Cavaleiros do Zodíaco, tanto para a entrada da cultura pop japonesa, no Brasil, como para a 

idealização dos eventos nos quais realizei a pesquisa de campo, não pude deixar de perceber e 

refletir a respeito dos imbricamentos e relações existentes entre minha trajetória de vida e o 

contexto social que ambienta a investigação. Ambos são percursos que, apesar de diferentes, 

entrecruzam-se e acabam evidenciando pontos correlatos ao longo do caminho. 

Os Cavaleiros de Athena estiveram e estão presentes em meu repertório visual e 

em minha constituição subjetiva, bem como preencheram e ainda preenchem espaços 

vivenciais e imagéticos de inúmeros fãs. Impulsionada por estes entrecruzamentos de 

percepções, apresentei o relato pessoal acima, não por me sentir na obrigação de expor 

minhas experiências, mas por considerar importante não omitir a relação que tive e tenho com 

este desenho até hoje. Afinal, como destacam Martins e Tourinho (2009), refletir sobre a 

própria trajetória de vida não pode ser, de forma alguma, um processo que silencie ou 

desprenda-se de contextos culturais e sociais mais amplos. Neste caso, especificamente, 
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decidi elaborar um percurso inverso para chegar a minhas experiências visuais e subjetivas a 

partir de um olhar mais abrangente, olhar estimulado pela pesquisa que estou desenvolvendo. 

 

A fenomenal cultura pop japonesa 

 
Quando falo de “cultura pop japonesa”, pretendo destacar os artefatos, mensagens 

e imagens criadas no Japão que assimilam sentidos provenientes daquele contexto cultural e 

são difundidas pelo mundo graças às novas tecnologias de informação e comunicação (SATO, 

2005, 2007). Ao utilizar este termo, refiro-me ao cinema japonês, bem como aos mangás, 

animês, filmes tokusatsu e j-music7 – artefatos culturais e comerciais concebidos em um 

contexto específico que acabam adquirindo e, de certa forma, difundindo algumas 

características de seu local de origem.  

A expressão “pop”  foi originada durante o surgimento dos princípios que 

conduziriam a Arte pop nas décadas de 50 e 60 do século XX e refletia um entrecruzamento 

de ideias atravessadas por questões políticas, econômicas, artísticas e midiáticas, relacionadas 

à imagem e ao consumo. Para os críticos e artistas, britânicos e norte-americanos, 

representantes da Arte pop, era preciso desafiar os padrões das belas artes para aproximar a 

arte da vida (McCARTHY, 2002). 

Para falar sobre o fenômeno da cultura pop japonesa, precisamos compreender e 

refletir a respeito dos aspectos sociais e econômicos que ambientavam o Japão pós-segunda 

guerra mundial. O estilo de vida norte-americano (American way of life), que inspirou e 

despertou movimentos artísticos como a Arte pop, também atravessou a terra do sol nascente 

e instaurou naquela sociedade, arrasada pelo conflito internacional, uma forte influência 

econômica e cultural. Para Sato (2007), o Japão começou a se destacar no contexto 

internacional como fonte de produtos e imagens comerciais após o fim da segunda guerra, 

ainda sob forte influência norte-americana. Somente após determinado período, sua 

independência cultural foi conquistada.  

À medida que fui projetando e desenvolvendo o plano de pesquisa, algumas 

questões atreladas à utilização dos termos “pop” e “popular” surgiram como contraditórias e 

complementares. Por exemplo, pude me aproximar de autores que usam o termo “popular” 

como referente às tradições históricas e culturais de um povo. Ao mesmo tempo, tive a 

oportunidade de ler textos que abrigam as expressões cultura popular, cultura popular 

midiática e cultura pop, ao serem conectadas a mensagens e a produtos culturais oriundos das 

                                                           
7 Música pop japonesa. 
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novas tecnologias de informação e comunicação, da sociedade de consumo e de suas 

reverberações (ANDERSON; TAVIN, 2010; COELHO, 1993; SATO, 2007; STEINBERG; 

KINCHELOE, 2004). 

Não tenho a pretensão de argumentar, contradizer ou defender o modo como esses 

termos são empregados, quero apenas deixar claro que irei utilizá-los à medida que dialogar 

com cada um dos autores acima. Meu objetivo é fazer uma reflexão sobre o fenômeno da 

cultura pop japonesa no Brasil a partir de seu surgimento e sua difusão nas últimas décadas, 

buscando compreender sua participação na vida cultural e, consequentemente, as relações 

cotidianamente construídas pelos sujeitos que a consomem e a vivenciam.    

Deste modo, considero cultura pop nipônica os produtos comerciais e artefatos 

visuais que se utilizam de aspectos contemporâneos midiáticos e tecnológicos como forma de 

propagação ao mesmo tempo em que contém e transmitem informações de seu lugar/cultura 

de origem. No entanto, é importante deixar claro que o processo de difusão das mensagens 

culturais e visualidades desses produtos não pode ser interpretado de forma linear, pois 

atravessa fronteiras territoriais, subjetivas e mercadológicas antes de chegar a seu destino. 

As mensagens de aspectos culturais nipônicos que recebemos nesses produtos, 

sejam eles imagéticos, virtuais ou concretos, passam por uma série de transformações e 

releituras ao atravessarem fronteiras e percorrem espaços. Os mangás e animês, por exemplo, 

precisam ser traduzidos, legendados ou dublados, para que um maior público tenha acesso a 

seus conteúdos. Até alguns anos atrás, alguns mangás passaram, inclusive, por mudanças 

referentes à sua estrutura imagética, pois, ao serem traduzidos para o português, suas imagens 

eram, automaticamente, destacadas em sentido contrário para se adequarem ao formato 

ocidental de leitura. A escrita japonesa ocorre da direita para a esquerda e, em países 

ocidentais, a escrita acontece de forma inversa (OKA, 2005). 

Acredito serem os conteúdos e as informações transmitidos pelos artefatos da 

cultura pop nipônica interpretações, reinterpretações e releituras produzidas por nossas 

próprias construções subjetivas. Além disso, não podemos esquecer as formas como essas 

mensagens são difundidas e chegam até nós e que são muitos os percursos e processos de 

adaptação. A meu ver, o que é interpretado e compreendido em tais produtos e suas 

visualidades não deve ser tratado como algo concreto e objetivo, mas, como possíveis 

representações de um país localizado no outro lado do planeta (WINTERSTEIN, 2009). 
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Os Cavaleiros do Zodíaco não foram os primeiros 

 

No Brasil, a disseminação da cultura pop japonesa foi consolidada, 

principalmente, a partir da série Os Cavaleiros do Zodíaco. Foi por meio das aventuras e 

desafios enfrentados por Seiya e seus amigos que animês e, posteriormente, mangás e outras 

visualidades conquistaram inúmeros fãs. Contudo, é importante destacar que este seriado não 

foi o primeiro artefato visual da cultura pop nipônica a ingressar em nosso país (MONTE, 

2010). 

O Brasil possui a maior colônia de imigrantes e descendentes japoneses fora do 

Japão. Em 18 de junho de 1908, desembarcava do navio japonês Kasato-Maru o primeiro 

grupo de imigrantes a entrar no Brasil. Eles chegaram com o desejo de trabalhar, fazer fortuna 

e retornar ao Japão. No entanto, não foi exatamente isso que aconteceu. Gradativamente, o 

desejo de retorno transformou-se em permanência e esses indivíduos acabaram constituindo 

família e estabelecendo-se definitivamente. 

Os imigrantes japoneses que se estabeleceram no Brasil, tanto aqueles residentes 

de regiões rurais quanto os moradores de regiões urbanas, tiveram uma grande preocupação 

em relação à educação de seus filhos, principalmente no que diz respeito à manutenção da 

língua japonesa e à preservação de tradições e costumes. Assim, criaram escolas próprias e 

importaram livros e quadrinhos com o objetivo de preservar a língua materna. Seus 

descendentes, em muitas ocasiões, entravam nas escolas brasileiras sem conhecer a língua 

portuguesa, pois falavam apenas o japonês em casa com seus pais e familiares. 

Os mangás, nesse sentido, tiveram um importante papel como promotores da 

língua japonesa entre os descendentes de imigrantes. As capas das revistas e suas histórias 

eram divertidas e atraiam o olhar das crianças que, em muitas ocasiões, dedicavam-se a 

aprender o japonês apenas por obediência aos pais. Os mangás, deste modo, acabaram se 

transformando em uma forma lúdica de aprendizagem (LUYTEN, 2000).  

Algumas empresas de importação ainda hoje encomendam livros, periódicos e 

mangás com o objetivo de suprir a demanda existente pela leitura desses materiais entre os 

descendentes. A maior parte do comércio destes produtos está localizada no bairro Liberdade 

na cidade de São Paulo, onde podem ser encontrados livrarias e sebos especializados 

(LUYTEN, 2000). 

Atualmente, mesmo que de forma menos prioritária, os mangás ainda são 

considerados fontes de aprendizagem e manutenção da língua entre alguns descendentes. 

Muitas dessas pessoas, entretanto, optaram por assumir uma identidade nacional brasileira e 
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afastaram-se do idioma e dos costumes de seu país de origem. Além disso, as novas gerações 

têm contato mais frequente com as tecnologias audiovisuais e de informação como a televisão 

e a internet. Essa condição possibilita um maior acesso à língua falada, aos comportamentos e 

aos modismos nipônicos mesmo entre os descendentes que não conhecem o idioma japonês 

(LUYTEN, 2000). 

De certa forma, os mangás podem ser considerados os primeiros representantes da 

cultura pop japonesa a ingressar no Brasil. Não obstante, como a entrada destes artefatos 

visuais está atrelada a imigração e esse processo deu-se, sobretudo, nas regiões sul e sudeste, 

a disseminação desses quadrinhos ficou, inicialmente, restrita a locais específicos e aos 

membros das colônias japonesas (LUYTEN, 2000; OHNO, 2008).  

Como situei anteriormente, os animês são tratados, por alguns autores (SATO, 

2005; MONTE, 2010; NAGADO, 2011), como os principais responsáveis pela difusão da 

cultura pop japonesa no Brasil, especialmente, após a veiculação da série Os Cavaleiros do 

Zodíaco a partir da década de 1990. No entanto, é importante ressaltar que o início da 

transmissão de desenhos animados japoneses em canais televisivos brasileiros é bem anterior 

a esse período. 

Os animês começaram a ser veiculados em canais de TV brasileiros ainda no final 

da década de 1960. É difícil precisar ao certo quais foram os títulos transmitidos e as 

emissoras responsáveis por suas veiculações, mas posso apresentar alguns desenhos 

juntamente com os anos de exibição.  

O Oitavo Homem foi, provavelmente, o primeiro animê veiculado em um canal de 

TV brasileiro fora de qualquer programação de desenhos animados da época. A emissora 

Globo começou a exibir esse desenho no dia 24 de setembro de 1968, passando a transmitir, 

também, em outubro do mesmo ano, Capitão Meteoro, mais conhecido como Speed Racer 

(MONTE, 2010). 

Três décadas depois, o programa TV Globinho tornou-se popular ao exibir 

desenhos animados dirigidos para o público infantil no período da manhã. Esse programa foi 

responsável pela veiculação de animês que fizeram e ainda fazem grande sucesso no país 

como, Digimon e Dragonball Z. 

O primeiro animê veiculado no Brasil com fins aparentemente comerciais foi 

Zillion, transmitido pela TV Globo. Esse desenho impulsionou a venda de jogos do Master 

System e foi um importante meio de divulgação de produtos comerciais destinados ao público 

infantil no final da década de 1980 (MONTE, 2010; NAGADO, 2011). Mais recentemente, 

outro animê foi criado a partir de um videogame e conquistou imenso sucesso em vários 
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países, promovendo a venda de numerosos produtos comerciais e do próprio jogo (Figura 5). 

Refiro-me ao desenho Pokémon que foi lançado em 1997 no Japão e transmitido, 

inicialmente, pela Rede Record no Brasil (MONTE, 2010; SATO, 2007). 

 

 
 
Imagem 58 – Ação comercial realizada em um aeroporto japonês com o intuito de aumentar as vendas dos 
produtos atrelados ao nome Pokémon. O animê, que começou como uma forma de divulgação do game acabou 
criando vida própria e passou a ter uma gama de produtos licenciados à sua imagem no Japão e em vários países 
ocidentais (SATO, 2007). 

 

A TV Excelsior foi outra emissora pioneira na transmissão de um desenho 

animado japonês no final da década de 1960. Marine Boy foi, provavelmente, o único animê 

exibido por essa emissora que acabou tendo suas portas fechadas pelo regime militar em 

1970. Ainda durante a década de 1970, outros desenhos animados japoneses foram veiculados 

por canais televisivos como a Rede Record e a TV Tupi (MONTE, 2010). 

Os anos 1980 foram palco da abertura de novos canais de TV e, dessa forma, alguns 

desenhos animados encontraram espaços propícios para suas exibições. A Rede Manchete e o 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) abriram suas programações para a transmissão de 

animês como: Dom Drácula, Pirata do Espaço, D’Artagnan e os Três Mosqueteiros, Honey 

                                                           
8 Disponível em: <http://ri-man.com/aviao-do-pokemon/> Acesso em: 11 abr. 2012. 
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Honey, o Pequeno Príncipe, entre outros, que não são considerados sucesso nacional, mas que 

plantaram as primeiras sementes para a conquista dos fãs brasileiros.  

A década de 1990 é o período no qual os animês conseguiram conquistar um 

público definitivo e fiel. Essa década é considerada a mais importante para a consolidação dos 

desenhos animados japoneses, especialmente, devido à exibição de séries como Shurato, 

Sailor Moon e os famosos Os Cavaleiros do Zodíaco, pela Rede Manchete (MONTE, 2010). 

Após a transmissão da primeira saga de Os Cavaleiros do Zodíaco, a presença de animês em 

muitos canais televisivos brasileiros tornou-se uma constante. Este seriado, inclusive, foi 

reprisado inúmeras vezes e por canais diferentes. Até o início de 2011, a saga Hades, uma das 

últimas, ainda era transmitida pela TV Bandeirantes.  

Creio que não é necessário acrescentar mais comentários pessoais em relação a Os 

Cavaleiros do Zodíaco, minha afinidade com este desenho é antiga e intensa. Seus 

personagens, suas cenas e seu enredo fizeram parte de minha infância e permanecem 

presentes em meu cotidiano. Considero importante destacar, no entanto, que não apenas este 

seriado conquistou espaço eminente nos primeiros anos de minha vida. Tanto Shurato quanto 

Sailor Moon foram visualidades relevantes na constituição de minha subjetividade. Sempre 

assistia a Sailor Moon na companhia de minha irmã, que também era uma admiradora do 

desenho. 

Outro artefato visual da cultura pop japonesa, muito conhecido entre os 

apreciadores brasileiros do estilo e modo de vida nipônico, são os filmes tokusatsu. Criados 

antes dos animês, no Japão, e também chamados de live action, esses programas são 

caracterizados pela existência de atores reais contracenando com monstros e máquinas através 

da utilização de efeitos especiais que, em muitas ocasiões, são considerados de qualidade 

duvidosa (NAGADO, 2011).  

Nesses sessenta anos de TV brasileira, foram exibidos seriados tokusatsu de 

sucesso. National Kid (Figura 6) talvez tenha sido o primeiro tokusatsu transmitido no Brasil, 

em 1964, pela Rede Record (SATO, 2007). Outro seriado deste gênero, veiculado ainda 

durante a década de 1960, foi Ultraman, pela TV Bandeirantes. Além desses, Jiraiya, 

Sharivan, Jaspion (Figura 7), Patrine, Kamen Rider, Changeman (Figura 8), Flashman, entre 

outros, são todos tokusatsu que foram exibidos após a década de 1980 e cativaram numerosos 

telespectadores brasileiros.  

Durante as entrevistas realizas com cosplayers, alguns citaram, com entusiasmo, 

títulos de tokusatsu que foram veiculados em canais de TV brasileiros e, ainda hoje, podem 

ser encontrados na internet. No relato abaixo, por exemplo, o colaborador admite, inclusive, 
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ter começado a assistir este tipo de seriado antes mesmo de ter acesso aos desenhos animados 

japoneses. Para ele, buscar conhecer estas visualidades, mesmo que de forma complicada, 

tendo em vista há alguns anos o acesso ser escasso, foi uma maneira de estar próximo da 

cultura pop nipônica, tão importante em sua vida. 

 

Minha relação com animes começou ainda na década de 80, quando assisti 
pela 1ª vez Patrulha Estelar (Space Battleship Yamato) que passava na 
extinta Tv Manchete, anteriormente assistia aos Tokusatsus de muito sucesso 
no Brasil da mesma época Changeman, Jaspion, Flashman entre outros. 
Sempre gostei da cultura nipônica, e sempre fui adepto dos lançamentos que 
aconteciam no Brasil, Os Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seya) foi o marco 
para essa explosão de sucesso na terra tupiniquim, antes disso tínhamos que 
importar CD’s, mangás por que não havia a facilidade da Internet, foi uma 
época MUITO difícil. (Bartholomew Kuma – relato enviado por e-mail em 
23/07/2011) 

 
 

 
 
Imagem 6 – O seriado National Kid9 foi concebido pelo mangaká Daiji Kazumine, em 1960, com o objetivo de 
divulgar a marca de eletrodomésticos Panasonic, na época conhecida como National. O seriado conta a história 
de um super-herói extraterrestre que possui poderes especiais e voa pela terra para salvar o planeta da dominação 
alienígena. Naquele período, o personagem acabou se transformando no garoto-propagada da marca no Japão 
(SATO, 2007). 
 
 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.fuxiconanet.com/2010/12/anos-80.html> Acesso em: 10 abr. 2012. 
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Imagem 7 – O tokusatsu conhecido no Brasil como o Fantástico Jaspion foi produzido pela Toei Company e 
exibido no Japão pelo canal ASAHI a partir de 1985. Esse seriado começou a ser veiculado na Rede Manchete 
em fevereiro de 1988 e logo alcançou um grande sucesso. A série, assim como outras do gênero, tem como 
enredo um super-herói que possui a missão de salvar a terra das forças do mal, utilizando para isso armas 
tecnológicas como uma armadura e um robô gigante10. 

                                                           
10 Disponível em: <http://ofantasticojaspion12aspion.blogspot.com.br/2011/04/series-jaspion-serie-completa-
jaspion.html> Acesso em: 11 abr. 2012. 
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Imagem 8 – O seriado Esquadrão Relâmpago Changeman11 foi o primeiro super sentai japonês exibido no Brasil 
pela Rede Manchete em 1988. Os seriados super sentai são uma categoria de tokusatsu caracterizados, 
principalmente, pela existência de um grupo que possui poderes especiais e trajam roupas de cores diferentes. 
Nos filmes super sentai, as cores das roupas dos personagens estão atreladas aos seus aspectos psicológicos. Por 
exemplo, o personagem vermelho é, geralmente, o líder do grupo e, no Japão, essa é uma cor que sugere 
liderança (SATO, 2007). Changeman apresenta, em seu enredo, as aventuras de cinco super-heróis, membros de 
um exército, que ganham poderes especiais relacionados a animais lendários japoneses e lutam contra forças 
alienígenas que desejam conquistar o planeta terra12.  
 

As visualidades da cultura pop japonesa não foram exibidas somente em 

emissoras de TV aberta. Alguns canais por assinatura como o Cartoon Network, o 

Locomotion e o Animax veicularam, e continuam transmitindo com êxito, títulos de animês. O 

Locomotion, por exemplo, iniciou sua programação com desenhos animados de todos os 

gêneros, mas, se tornou popular em função, principalmente, das exibições de animês como 

Neon Genesis Evangelion e Soul Hunter.  

Apesar desse sucesso, é importante destacar que muitos desenhos animados e 

filmes japoneses começaram a perder espaço nas programações dos canais televisivos no 

Brasil depois da instauração da classificação indicativa obrigatória. Essa classificação tem por 

propósito analisar e definir o conteúdo de todos os programas exibidos em TV aberta e 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.jefusion.com/2011/12/return-of-changeman-in-gokaiger.html> Acesso em: 11 
abr. 2012. 
 
12 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadr%C3%A3o_Rel%C3%A2mpago_Changeman> Acesso 
em: 11 abr. 2012.  
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fechada, determinando a faixa etária recomendada para cada programa e estipulando o horário 

mais adequado para sua veiculação. 

Assim, animês e seriados tokusatsu considerados violentos e/ou eróticos para 

serem exibidos em horários diurnos, foram banidos da grade de programação das emissoras. 

Samurai X, transmitido pela Rede Globo a partir de 1999, foi o primeiro desenho animado 

japonês a sentir o impacto provocado pelas regras da classificação indicativa. Esse animê, 

inicialmente, teve vários episódios cortados e, logo depois, foi retirado do ar sob a 

argumentação de que seu conteúdo é considerado violento (MONTE, 2010).  

Alguns mangás, do mesmo modo, começaram a passar por um processo de análise 

para a indicação da faixa etária ideal para sua leitura. Esses quadrinhos conquistaram um 

espaço forte no mercado editorial brasileiro após a veiculação de animês como Os Cavaleiros 

do Zodíaco e Dragon Ball Z, que tiveram seus mangás publicados por editoras nacionais a 

partir de 2000 (MOLINÉ, 2006; OKA, 2005). Hoje, ao olharmos para uma banca de revistas, 

podemos visualizar inúmeros quadrinhos japoneses com as respectivas recomendações de 

idade nas capas. 

A retirada de alguns animês dos canais de TV e a indicação de faixa etária para os 

quadrinhos não foi suficiente para afastar o público que já havia sido conquistado pelo 

conteúdo, mas, especialmente, pelos aspectos estéticos de suas visualidades. Além disso, 

esses fatos também não impediram a aproximação de novos leitores e telespectadores, pois, 

aos poucos, antigos e novos fãs passaram a ter acesso a esses artefatos visuais, 

principalmente, através da internet.  

A meu ver, a indicação da faixa etária nas capas dos mangás e durante a 

veiculação de animês é uma ação importante que deve continuar sendo realizada. A retirada 

total dos animês considerados violentos e/ou de conteúdo erótico dos canais televisivos 

brasileiros, no entanto, não é um recurso de forma alguma conclusivo, pois quase todos os 

desenhos que eram veiculados na TV podem ser encontrados, com facilidade, na internet, sem 

a classificação indicativa. Apenas excluir estes artefatos visuais de transmissoras não resolve 

o problema e ainda pode simular um falso resultado capaz de obscurecer possíveis discussões 

e reflexões sobre seus conteúdos.  

O papel da cultura visual, nesta perspectiva, enquanto campo de estudos que 

busca identificar e compreender os artefatos visuais de nossos cotidianos, inseridos em nossos 

contextos sociais, torna-se proeminente, uma vez que, através dela, podemos observar e 

interpretar as relações construídas entre o olhar e a constituição subjetiva dos sujeitos. Por 

exemplo, no caso específico das visualidades pop japonesas consideradas inadequadas para 
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determinadas faixas etárias, antes de simularmos uma falsa inibição de seus conteúdos, é 

necessário conhecê-los e analisá-los, para que possamos dialogar com seus consumidores de 

forma coerente e crítica (MARTINS; TOURINHO, 2011; HERNÁNDEZ, 2007).  

A rede mundial de computadores aproxima pessoas e promove interações 

informacionais e culturais ao redor do mundo. Por meio da internet, mangás, sagas completas 

de animês e seriados tokusatsu podem ser visualizados. O Kazen Animes13 e o Sailor Moon 

Brasil14 são dois sites que possibilitam acesso ilimitado a alguns desenhos animados e filmes 

japoneses. Além disso, existem inúmeros blogues e páginas com informações exclusivas 

sobre as novidades da cultura pop nipônica. O site Rede Mangá15, por exemplo, divulga 

notícias sobre a produção e a criação de mangás no Japão, diariamente. Através de sites, 

desenhos, filmes e blogues 

 
Fica evidente que a imagem digital, por não depender de um tipo de suporte físico 
específico, ganhou características especiais como veículo propício para estimular e 
catalisar expectativas, desejos e sonhos de crianças, jovens e adultos susceptíveis e, 
de certa forma, vulneráveis às influências do capitalismo cultural eletrônico, 
acionado pelas economias do entretenimento, da experiência e do espetáculo 
(MARTINS; TOURINHO, 2011, p. 56). 

 

De maneira inequívoca, a internet tornou-se um dos principais meios de 

divulgação de artefatos visuais da cultura pop japonesa. Suas características de 

instantaneidade e articulação global permitem que mensagens e imagens produzidas no Japão 

sejam rapidamente transmitidas/reproduzidas, assimiladas e ressignificadas em vários países, 

inclusive no Brasil. Essas visualidades nipônicas, assim, potencializam aspectos simbólicos, 

comerciais e culturais por meio do capitalismo cultural eletrônico caracterizado pela ausência 

de um objeto mercadológico palpável. 

Segundo Canevacci (2009), as interações ocorridas entre os sujeitos e as novas 

tecnologias de informação e midiáticas proporcionam o surgimento de produtos de 

comunicação visual capazes de conter e debelar resquícios culturais, de forma flutuante e 

imprevisível, oriundos tanto dos processos de produção, como de contextualização social e 

recepção. As “mercadorias visuais” (p. 25), de tal modo, tornam-se meios importantes de 

pesquisa porque possibilitam a compreensão de aspectos sociais e culturais contemporâneos e 

de sujeitos atuantes em processos de intercâmbios “glocal” - local/global (p. 29). 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.kanzenanimes.net/home>. Acesso em: 03 out. 2011 
. 
14 Disponível em: <http://sailormoon.mundoperdido.com.br/?page=classic_dublado>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
 
15 Disponível em: <http://www.redemanga.net/>. Acesso em: 05 set. 2011. 
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Estas mercadorias, em sua substância, podem ser consideradas fantasmagóricas, 

quando observamos seus comportamentos e suas funções em qualquer nível da cadeia de 

consumo. Neste sentido, pensar a fantasmagoria visual, ou seja, a imaterialidade dos artefatos 

imagéticos e seus papéis sociais, remete ao refletir a própria concepção de fetichismo na 

mercadoria, pois o produto passa a ter uma vida social e uma biografia própria ao assimilar e 

conduzir, em suas relações com os sujeitos, aspectos culturais em nosso intricado sistema pós-

moderno (CANEVACCI, 2009).   

Para Sato (2007), mangás, animês e tokusatsu são alguns dos principais produtos 

responsáveis pela difusão da cultura japonesa pelo mundo, pois transmitem costumes e 

tradições típicos daquela sociedade. Ao promoverem aspectos culturais de seu lugar de 

origem, através das novas tecnologias de informação, essas visualidades articulam valores, 

ideologias e conteúdos ao mesmo tempo em que suscitam hibridações e intercâmbios.  

Fãs brasileiros das visualidades da cultura pop nipônica consomem, 

cotidianamente, esses produtos através de lojas virtuais e de espaços de venda. Alguns estados 

brasileiros, por exemplo, possuem sebos especializados na comercialização, inclusive online, 

de mangás, animês e vídeos tokuastsu, bem como bonecos e produtos direcionados a 

colecionadores. Em Goiânia, tive a oportunidade de conhecer a loja Hocus Pocus que vende 

diversos tipos de produtos, entre eles, imagens, objetos e visualidades da cultura pop 

japonesa. O Ceará, estado onde ocorrem os eventos nos quais realizo esta pesquisa, 

igualmente possui lojas especializadas como a Revistas & Cia. 

O intercâmbio simbólico e cultural promovido pela difusão desses artefatos 

visuais ficou mais evidente ao caminhar pelos corredores do SANA 2011. Nesse evento, pude 

observar a realização de apresentações, cursos e oficinas com conteúdos referentes a aspectos 

ditos típicos da cultura nipônica. Em um desses espaços, por exemplo, os participantes 

estavam aprendendo a escrever seus nomes em ideogramas japoneses. Inclusive, uma 

cosplayer16, colaboradora desta pesquisa, disse, durante a entrevista, que estava fazendo um 

curso de japonês na universidade porque é “muito fã” dos artefatos visuais midiáticos 

oriundos do Japão. 

É importante ressaltar que os fãs da cultura pop nipônica não apenas apropriam-se 

dos conteúdos articulados por mensagens e imagens, mas, os ressignificam, ao transformar e 

reelaborar seus significados, ao construir novos sentidos híbridos. Nessa perspectiva, Martín-

Barbero (2008) destaca a importância de compreender as mediações que os sujeitos são 

                                                           
16 Aquele que pratica o cosplay. 
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capazes de conceber, interpretando-os como indivíduos criativos e provedores de diferentes 

formas de apropriação e usos da cultura, dos meios de comunicação e das representações 

visuais existentes. 

 

Conhecendo o SANA 

 
Mesmo sem possuir uma comunidade japonesa ampla, como ocorre em alguns 

estados brasileiros (OHNO, 2008), o Ceará, principalmente sua capital, a cidade de Fortaleza, 

possui práticas hibridizadas e ressignificadas de origem nipônica. Dentre elas, destacam-se a 

leitura de mangás, a visualização de animês e seriados tokusatsu, a organização de 

animencontros e o consumo de alimentos típicos japoneses, alguns dos melhores sushimans 

atuantes no mercado brasileiro são cearenses17. 

Animencontros são eventos idealizados e estruturados com base em artefatos 

visuais da cultura pop japonesa (MACHADO, 2009). As primeiras convenções baseadas em 

visualidades midiáticas ocorreram nos Estados Unidos, durante a década de 1970, e chegaram 

à Europa a partir dos anos 1990 (MOLINÉ, 2006).  

No Brasil, os primeiros eventos que possuíam como foco orientador os mangás 

foram organizados pela ABRADEMI (Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e 

Ilustrações) em São Paulo, na década de 1980. Esses encontros giravam em torno dos 

quadrinhos japoneses e constituíam-se, basicamente, de exposições de revistas e ilustrações, 

além de oficinas de desenho (MACHADO, 2009).  

O MangaCon I (Convenção Nacional de Mangá e Animê) foi o primeiro 

animencontro realizado no Brasil com as características das atuais convenções. Organizado 

em 1996, na capital paulista, foi criado pela ABRADEMI com o intuito de divulgar a 

produção cultural midiática japonesa e ficou conhecido ao se tornar uma espécie de 

modelo/referência para os eventos que acontecem hoje. Em sua programação, podiam-se 

encontrar desfiles de cosplay, palestras com dubladores e mangakás, além de animekês18. É 

importante destacar que, na segunda edição do MangaCon, em 12 de outubro de 1997, 

                                                           
17 Disponível em: < http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL413559-9980,00-
SEM+JAPONESES+CARIOCA+IMPORTA+SUSHIMAN+NORDESTINO.html>. Acesso em: 23 nov. 2011. 
 
18 Campeonato de karaokê com músicas temas de animês. 
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aconteceu o primeiro campeonato de cosplay19 oficial em território brasileiro. A divulgação 

foi feita através de jornais e da distribuição de folhetos (MACHADO, 2009). 

Atualmente, podemos encontrar animencontros em vários estados do Brasil. 

Alguns são menores e possuem um público reduzido. Outros, porém, são conhecidos 

nacionalmente e atraem, para suas edições, milhares de fãs alucinados e inebriados pela 

possibilidade de consumir um pouco da cultura pop japonesa oferecida nesses espaços. As 

maiores convenções realizadas no Brasil são o Anime Friends, o AnimeCon e o AnimeABC, 

em São Paulo; o Kodama, em Brasília; o Anime Z Festival, em Porto Alegre, e o SANA, em 

Fortaleza (MACHADO, 2009). O foco de meus comentários e observações concentra-se no 

SANA, no SANA Fest e em suas especificidades porque são os eventos que escolhi para 

desenvolver esta pesquisa.  

A primeira edição do SANA foi realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2001 

no auditório da biblioteca da Unifor (Universidade de Fortaleza)20. O evento contou com a 

presença de mais ou menos 400 participantes e foi idealizado e organizado por um grupo de 

jovens fãs de mangás e animês que, insatisfeitos com o fim da exibição da famosa série 

japonesa na época, Os Cavaleiros do Zodíaco, decidiram se reunir para trocar ideias sobre 

essas visualidades e se divertirem. 

Onze anos após sua criação, o SANA transformou-se em um dos maiores 

animencontros do Brasil. Em julho de 2011, o evento contou com um público de 

aproximadamente 60.000 pessoas21. Sua primeira edição pode até ser considerada simplória e 

inexpressiva se comparada à última. Foi um pequeno encontro, com poucas atrações e 

participantes, o embrião de um fenômeno que anualmente atrai milhares de fãs para uma 

extensa programação repleta de atrações. 

Atualmente, o SANA ocorre durante três dias no mês de julho no Centro de 

Convenções de Fortaleza, um dos espaços para eventos em funcionamento na cidade. Em 

2011, pude observar que sua programação estava organizada em blocos, assim como o local 

no qual o animencontro acontece. No bloco A, ocorriam as competições de card games (jogos 

de cartas) e estava localizada a sala vip, onde convidados especiais eram recebidos e 

distribuíam autógrafos. No bloco B, aconteciam os workshops, os cursos e as oficinas, 
                                                           
19 Contração de costume e play. É o ato de se fantasiar com um personagem de mangá e/ou animê para ir a 
convenções, festas etc. (MOLINÉ, 2006, p.216) 
 
20 Disponível em: < http://www.portalsana.com.br/index.php?/Eventos/sana1> Acesso em: 15 abr. 2012. 
 
21Muito além dos cosplays. O Povo online, Fortaleza, 18 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/buchicho/2011/07/18/noticiabuchichojornal,2268487/muito-alem-dos-
cosplays.shtml>. Acesso em: 15 out. 2011. 
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relacionadas a aspectos culturais japoneses. No bloco C, os participantes encontravam jogos 

eletrônicos e computadores com acesso à internet. 

As palestras, os campeonatos de cosplay e os concursos de dança ocorriam no 

bloco D, nomeado pelos organizadores de “Dragão”, em homenagem à cultura oriental. As 

salas de exibição de animês, filmes tokusatsu e a tenda eletrônica ficavam no bloco E. Os 

stands para a venda de mangás, animês e produtos da cultura pop em geral, como bonecos de 

personagens famosos, buttons, mochilas, bolsas e adereços estavam instalados no bloco F. 

Finalmente, no bloco G, aconteciam as apresentações de artes marciais. É importante informar 

que essa extensa programação não é a mesma desde o início do evento, foi sendo alterada e 

aprimorada ao longo desses onze anos. 

Os organizadores do SANA também começaram a diversificar os encontros, pois 

perceberam que apenas uma convenção, no mês de julho, era insuficiente diante da demanda 

da cidade. Desse modo, surgiram outros animencontros, organizados desde 2002, porém sem 

muita constância e periodicidade. O SANA E, o SANA Hades, o Cine SANA e o SANA 

WCS aconteceram respectivamente em 2002, 2003, 2004 e 2007 e tiveram estruturas menores 

e um público inferior ao do evento principal22. 

Apenas em 2008, a equipe diretora conseguiu organizar um animencontro que, 

mesmo tendo um público reduzido em comparação à convenção do mês de julho, acabou se 

tornando anual e conhecido em Fortaleza. Refiro-me ao SANA Fest, evento idealizado para 

suprir três objetivos principais: comemorar o centenário da imigração japonesa no Brasil 

(1908/2008), realizar o campeonato regional do World Cosplay Summit (WCS)23 e divulgar as 

atrações do SANA 2008. 

O SANA Fest foi um sucesso logo em sua primeira edição ao atrair um público de 

aproximadamente 12.000 pessoas. Como evento bem sucedido, rapidamente, ganhou espaço 

nas agendas dos fãs da cultura pop japonesa da cidade e passou a acontecer, anualmente, no 

mês de janeiro. Tive a oportunidade de participar e observar sua quinta edição, em 2012, cuja 

programação é bastante similar à do SANA, tendo apenas algumas especificidades e um porte 

menor. 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.portalsana.com.br/> Acesso em: 15 abr. 2012. 
 
23 Campeonato mundial de cosplay. Sua primeira edição aconteceu em 2003 e, anualmente, é realizado no Japão. 
Os campeões regionais brasileiros participam de uma eliminatória nacional, em São Paulo, no mês de julho, e a 
dupla campeã vai ao Japão concorrer no evento mundial.     
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Imagem 9 – Foto da autora, feita no SANA 2011, de um dos stands destinado à venda  
de produtos da cultura pop em geral. 

 

O SANA e o SANA Fest surgiram como eventos restritos a aspectos culturais pop 

japoneses. No entanto, pude perceber, ao caminhar por seus espaços, uma diversificação de 

imagens e mensagens relacionadas à cultura midiática em geral. Em vários stands, encontrei 

camisetas do Batman, do Homem-aranha, dos Simpsons, do Chaves e da Turma da Luluzinha, 

dividindo espaço e dialogando com personagens como Seiya, de Os Cavaleiros do Zodíaco, 

Goku, de Dragon Ball Z ou, Yusuke, de Yu Yu Hakusho (Figura 9).  

A situação não era diferente no local destinado aos jogos eletrônicos onde 

crianças, jovens e adultos divertiam-se com games norte-americanos, japoneses e brasileiros. 

Inclusive, no meio do salão, foram expostos vários bonecos de personagens de filmes 

hollywoodianos como Rambo, X-Men e O Exterminador do Futuro. Nesse espaço, o que de 

fato mais chamou a atenção do público foi uma réplica, em tamanho natural, do personagem 

Hulk, oriundo de um HQ (História em quadrinhos norte-americana). Essas ações, é claro, 



40 

 

estão sempre permeadas por interesses comerciais que ficam evidentes através dos logotipos e 

marcas dos patrocinadores e suas promoções.  

A junção de aspectos da cultura pop japonesa, americana e brasileira ocorre, 

talvez, em função da necessidade de atrair diferentes seguimentos de participantes ao evento. 

Posso especular que tal junção revela, de algum modo, uma característica das sociedades 

contemporâneas pós-modernas, ou seja, sua capacidade de reunir, mesmo que de maneira 

fragmentada, aspectos culturais e sociais desterritorializados por meio de mesclas e 

hibridizações rizomáticas, possíveis graças às novas tecnologias de informação.  

Animencontros são locais impregnados de visualidades, atravessados por 

características culturais e interações sociais acionadas pelos participantes. Nesse sentido, 

pode-se dizer que esse sincretismo cultural e simbólico sinaliza tais espaços como “zonas de 

fronteira cultural”, como um “entre – lugar” (CANCLINI, 1998; BHABHA, 1998), 

porquanto, ao dialogarem com as imagens, as pessoas que circulam por esses eventos acabam 

criando novas formas de representação e interação social, condição que propicia o surgimento 

de manifestações estéticas e culturais alternativas.  

Em várias situações, pude observar a forma como os participantes interagiam com 

os artefatos visuais e suas mensagens. Um desses acontecimentos, contudo, chamou bastante 

minha atenção por mesclar aspectos culturais nordestinos e midiáticos, tanto norte-americanos 

quanto brasileiros. Em um dos campeonatos de cosplay, a equipe preparou uma apresentação 

que englobava um desenho animado norte-americano conhecido como Thundercats, o 

programa Show da Xuxa, famoso nas décadas de 1980 e 1990, e uma cidade do interior do 

Ceará, Sobral, considerada uma das mais quentes do estado. Essa junção de enredos, aspectos 

estéticos e características culturais culminaram em uma apresentação engraçada e envolvente 

que conquistou a plateia.  

 

Fantasiando super-heróis 

 
Estive presente em alguns eventos de Fortaleza durante os quatro últimos anos e 

posso dizer que os campeonatos de cosplay são as atrações que mais chamam a atenção do 

público. No SANA 2011, na expectativa de conseguir assistir às apresentações, fiquei por 

quase uma hora na fila de entrada do auditório onde ocorrem os concursos. Em vários 

momentos, a entrada do auditório foi bloqueada pela organização porque não existiam mais 

lugares disponíveis. Durante o tempo que estive nessa fila de espera, pude escutar, inúmeras 

vezes, participantes dialogando e dizendo: “Cara...vai ter apresentação de cosplay”. 
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A primeira menção ou registro referente a campeonatos de cosplay no SANA é de 

2003. A partir daquele ano, esses concursos conquistaram espaço nas programações das 

convenções posteriores. Tanto o SANA 2011 quanto o SANA Fest 2012, eventos nos quais 

fiz observação e produzi dados, os campeonatos estiveram entre as principais atrações. Nesses 

dois animencontros, os concursos foram organizados por categorias e contaram com a 

participação de inúmeros cosplayers. No SANA 2011, por exemplo, foram quatro as 

categorias: livre, tradicional, individual e desfile cosplay.  

No campeonato livre, os cosplayers concorreram em equipe e tiveram liberdade 

para utilizar sua capacidade criativa para compor apresentações variadas, mesclando 

personagens de desenhos animados em geral – animês, mangás – jogos de videogame e séries 

televisivas de forma cômica. No campeonato tradicional, os competidores também 

participaram em grupo, contudo, as encenações deviam ser fieis ao desenho e aos personagens 

escolhidos. O critério fidelidade é decisivo para a escolha dos campeões da categoria. 

O desfile cosplay e o campeonato individual foram mais simples, pois os 

cosplayers competiram sozinhos. A diferença entre essas duas categorias – desfile cosplay e 

campeonato individual – consistiu no seguinte: no campeonato individual, os concorrentes 

realizaram uma espécie de coreografia imitando o personagem e, no desfile, os cosplayers 

simplesmente entraram e saíram do palco para expor suas fantasias. Além destas categorias, 

aconteceu também, no SANA 2011, o desfile cosplay infantil com a singularidade de ter 

participantes com idade inferior a doze anos.  

Nesses animencontros, ao decidirem participar dos campeonatos, os cosplayers 

devem respeitar as regras estipuladas pela organização. No ato da inscrição, devem definir em 

que categoria pretendem competir e apresentar o nome da série e os desenhos dos 

personagens fantasiados. Junto com a ficha de inscrição, para os campeonatos livre e 

tradicional, os competidores precisam encaminhar um CD com o áudio da apresentação. Além 

disso, os concorrentes devem participar das reuniões promovidas pela organização do evento 

cujo objetivo é explicar detalhes dos concursos. 

Durante o SANA 2011, conversando com concorrentes dos campeonatos de 

cosplay, fui informada que essas categorias não são fixas e, portanto, podem ser modificadas 

nas diferentes edições dos animencontros. Algumas categorias podem ser ou não oferecidas 

ou, ainda, podem ser substituídas por outros estilos. Por exemplo, no ano de 2011, o 

campeonato de teatro24 deu lugar ao concurso de cosplay livre.  

                                                           
24 No campeonato de cosplay em teatro, o grupo de cosplayers não utiliza um CD em áudio, pois fala os diálogos 
da encenação para a plateia durante a competição. 
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Alguns cosplayers concorrentes com quem tive a oportunidade de dialogar, 

afirmaram participar há algum tempo destes campeonatos. Outros, no entanto, disseram estar 

concorrendo pela primeira vez, ansiosos pela oportunidade de vivenciar tal experiência. 

Segundo os concorrentes, estar caracterizado como cosplay em animencontros, oferece certa 

credibilidade e fama ao participante, situação que pude presenciar durante a pesquisa de 

campo. Nos espaços dos eventos, sempre encontrava cosplayers pousando para fotos com 

algum fã dos personagens fantasiados. 

Caminhar pelos corredores dos animencontros e assistir aos campeonatos de 

cosplay são experiências gratificantes. Já conhecia os espaços dos eventos e suas estruturas, 

porém, pela primeira vez, vivi a experiência de transitar nesses lugares como observadora 

com a preocupação de manter um olhar investigativo/interpretativo, mas sem me despojar dos 

princípios e valores que nos aproximam e nos fazem solidários como seres humanos. 
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TRILHANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 
 

Vamos conquistar as esferas do dragão 
levar pra lutar a garra de um vencedor 

Correr e pegar as esferas do dragão 
São tantas maravilhas pra descobrir 

A fantástica aventura começou 
Neste mundo de emoção que você chegou 

e quem procura com força e energia 
realizar sonhos e fantasias 

Em algum lugar da Terra logo vai brilhar aaaar! 
 

(Música tema de abertura da primeira temporada do animê Dragon Ball no Brasil) 
 

A primeira temporada do desenho animado japonês Dragon Ball começou a ser 

veiculada no Brasil pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1996. Ela narra a história 

de Son Goku, um menino extraterrestre que caiu em nosso planeta. Ele tem cauda de macaco 

e é privilegiado com uma força espetacular. Esse garoto viaja pelo planeta Terra com alguns 

amigos, seguindo pistas em busca das sete esferas do dragão. As esferas são mágicas e, ao 

serem encontradas e reunidas, invocam a presença de Shen Long, o espírito de um dragão 

lendário japonês, capaz de realizar qualquer desejo. 

Este desenho foi criado pelo mangaká Akira Toriyama e produzido pela Toei 

Animation a partir de 1986. Está estruturado em três temporadas principais, cada uma delas 

relacionadas a uma fase da vida de Son Goku. A primeira temporada, chamada de Dragon 

Ball, possui 153 episódios; a segunda, Dragon Ball Z, completou 291 episódios, e a terceira, 

Dragon Ball GT, tem apenas 64 capítulos. As três temporadas do desenho foram veiculadas 

no Brasil por emissoras diferentes (MOLINÉ, 2006). 

Dragon Ball, inicialmente, não alcançou o sucesso esperado no Brasil. Somente a 

partir da segunda temporada, este animê começou, de fato, a conquistar fãs em nosso país. 

Não cheguei a assistir com muito afinco à primeira fase do seriado, visualizei somente alguns 

de seus episódios e pude compreender a narrativa. Contudo, posso afirmar que a segunda 

temporada da série, Dragon Ball Z, foi a que realmente me atraiu. Esta fase foi transmitida 

pela Rede Globo e, durante sua exibição, cheguei a gravar e fazer o registro visual dos 

episódios assistidos.    

Começo este capítulo apresentando o tema de abertura do desenho Dragon Ball e 

explicando alguns detalhes da série porque, ao realizar esta pesquisa, sinto-me como Son 

Goku, viajando por um planeta em busca de pistas que o levem às sete esferas do dragão. No 

meu caso, não busco esferas porque, infelizmente, elas existem apenas no meu imaginário. 

Procuro, de outro modo, percorrer rotas e percursos que me ajudem a compreender e dar 
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sentido à investigação que estou realizando. Ou seja, visualizo esferas de significados 

identitários e subjetivos que envolvam e articulem valores, ideologias, gerando hibridações e 

intercâmbios com a cultura pop japonesa. 

 

O surgimento de uma ideia... ou dúvida?  
 

Desde a infância, leio mangás, assisto à animês e filmes tokusatsu. Essas 

visualidades da cultura midiática japonesa, de alguma forma, sempre estiveram presentes em 

minha vida através de filmes e desenhos da televisão e, em decorrência, de seus artefatos e 

produtos comerciais. Desenhos e séries como Os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, 

SailorMoon, Jaspion, Jiraya e Patrine chamavam minha atenção provocando fascínio e 

questionamentos. Seus episódios, veiculados nos canais de TV aberta da época, 

conquistavam-me cada vez mais. 

Relembro minha infância porque a ideia de desenvolver um projeto de pesquisa 

sobre tais visualidades, aspectos das relações entre elas e os indivíduos que as consomem, 

surgiu, principalmente, porque elas são parte importante de minha trajetória e de minha vida. 

Assim, ao decidir elaborar perguntas/problemas que norteassem a pesquisa de mestrado, 

vislumbrei a possibilidade de levar para a academia um pouco da minha formação e de meus 

prazeres cotidianos. 

De início, o projeto parecia ilusório e inexequível, me atemorizava a ideia de 

tentar levar um pouco daquilo que tanto me cativou e continua me atraindo para desenvolver e 

realizar como trabalho acadêmico. Eram muitas as hesitações, considerava a proposta 

inadequada e imprópria para a universidade e, em consequência, me sentia estranha e 

insegura. Refleti bastante sobre o assunto até tomar uma decisão.  

Ao mesmo tempo, por outro lado, parecia complicado e sem sentido tentar 

construir uma pesquisa sobre algo cuja origem cultural está distante com práticas e 

significados que não faziam parte do meu dia a dia. De maneira recorrente, me perguntava: 

por que essas ideias e inquietações me perseguem? Encontraria literatura especializada para 

fundamentar uma proposta? Qual Programa de Pós-Graduação acataria o projeto e, quem 

poderia orientar-me? 

Santos (2001; 1989) corrobora com este pensamento quando discute e elabora 

uma crítica à noção de cientificismo moderno fundamentado em bases ideológicas 

positivistas. Para o autor, a construção da ideia científica moderna foi alicerçada em uma 

primeira ruptura epistemológica que construiu suas bases a partir da diferenciação entre senso 
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comum e ciência moderna. Santos, porém, afirma que a emergência de novas configurações 

sociais e culturais que permeiam nossa sociedade exige renovadas ideias e conceitos capazes 

de dar proeminência ao senso comum, ou, dizendo melhor, capazes de transformar o 

conhecimento científico, renovando-o e tornando-o palpável ao senso comum. Essa 

transformação, ainda segundo o autor, faz-se possível por meio de uma “dupla ruptura 

epistemológica”. 

O autor denomina esta ruptura de “conhecimento-emancipação” e, dessa forma, 

procura evidenciar o fato de que tal medida pode provocar transformações cruciais no papel e 

na localização da ciência na sociedade pós-moderna. Na crítica feita por Santos, o exemplo 

contundente é o distanciamento que existe entre a ciência moderna, seus objetos de estudo e 

as compreensões sociais de nosso cotidiano. 

 

O conhecimento-emancipação privilegia o próximo como forma de conceber e 
compreender o real, mesmo que o real seja o global ou o futuro. Só a ligação à 
proximidade, mesmo a uma proximidade nova e desconhecida, pode conduzir ao 
reencantamento do mundo (SANTOS, 2001, p. 115). 

 

Apesar das incertezas e percalços, creio que a tentativa de buscar este 

“reencantamento do mundo” conduziu-me a uma pergunta de pesquisa que, agora tenho 

consciência, deu origem a esta investigação e norteou seu desenvolvimento. A procura por 

esse tipo de proximidade com o senso comum, por essa afinidade e, porque não dizer, por essa 

paixão que me trouxe até aqui.  

Escolhi os artefatos visuais da cultura pop japonesa como base para a investigação 

não apenas por ter uma antiga relação com eles, mas, por perceber como a presença dessas 

visualidades é marcante no cotidiano de muitas pessoas, assim como foi e continua sendo no 

meu cotidiano. Mangás, animês e os demais produtos visuais da cultura midiática japonesa 

conquistaram espaços em bancas de jornal, canais televisivos, lares e mentes de fãs e 

consumidores e essa difusão tornou-se ainda mais proeminente com o surgimento e a 

propagação da internet. 

Ao pesquisar esses artefatos visuais, minha intenção não é transformá-los em 

objeto de estudo ou, ainda, explorar questões referentes às suas estruturas e características 

estéticas. Meu propósito é investigar como diferentes pessoas constroem relações com as 

visualidades da cultura pop japonesa. Essa inquietação foi o fio condutor que possibilitou a 

elaboração de minha pergunta/problema e, consequentemente, a investigação a respeito 

daqueles que, como eu, passaram e/ou passam horas e horas consumindo esses produtos 

visuais. 
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Este pensamento levou-me a buscar compreender como mangás e animês e as 

demais visualidades da cultura midiática japonesa contribuem e participam na construção de 

subjetividades e identidades, ou seja, como ocorre este processo. Nesse ponto, apoiei-me na 

ideia de identidade proposta por Hall (2000; 2005) como um conceito cambiante e mutável. 

De acordo com o autor, os sujeitos podem ter várias identidades, múltiplas e sobrepostas, que 

surgem ou tornam-se proeminentes em função do contexto social no qual estão inseridos. 

Ainda nesta perspectiva, pretendo compreender como subjetividades são criadas e 

desenvolvidas por meio de práticas culturais em determinados ambientes sociais num 

processo contínuo e flexível. 

Definida a pergunta de partida, veio-me uma dúvida: como concretizar a 

pesquisa? Onde encontrar sujeitos colaboradores da investigação? 

No primeiro semestre de 2009, quando estava fazendo esta prospecção, projetei e, 

aos poucos, fui amadurecendo a ideia de realizar a pesquisa com participantes da Super 

Amostra Nacional de Animes (SANA) que, a época, estava em sua nona edição. A ideia de 

desenvolver o projeto surgiu em 2009, um ano após o término do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda. Em 2010, contudo, a pesquisa ficou parada pelo fato de ainda não 

estar vinculada a um Programa de Pós-Graduação, o que aconteceu apenas em 2011 quando 

fui selecionada para o mestrado em Arte e Cultura Visual. 

Em julho de 2009, quando refletia sobre minha pergunta de partida e tentava 

desenvolver o pré-projeto de pesquisa para o mestrado, tomei a decisão de ir ao SANA e 

fiquei impressionada com o que vi e apreciei. Já havia participado do evento, em outra 

ocasião, apenas como ouvinte, mas não tive a oportunidade de contribuir com sua organização 

devido a compromissos de trabalho e estudo. Em 2009, porém, ao entrar no Centro de 

Convenções da cidade, com o olhar mais atento e curioso, pude perceber grandes mudanças e 

transformações ocorridas durante os nove anos de existência do animencontro, relacionadas à 

estrutura e ao público. 

O SANA 2009 aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de julho e, durante esse período, o 

evento ofereceu extensa e variada programação. Ao visualizar os espaços desse animencontro, 

pude observar constantes interações ocorridas entre seus participantes e os artefatos visuais do 

local. Pude constatar que o SANA tem potência para abrigar e fomentar relações 

cotidianamente construídas e em processo entre sujeitos e produtos imagéticos da cultura pop 

japonesa. Percebi que o evento afirma-se como um espaço de intensas trocas, encontros, 

desencontros, representações e sociabilidades. 
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Para Bretas (2006), a noção de cotidiano engloba as múltiplas experiências 

rotineiras dos sujeitos, diariamente constituídas nos mais diversos campos sociais. 

Compreende, também, as relações de amizade, afetividade, trabalho, bem como questões 

estéticas, sensações e comportamentos, ou seja, tudo o que é criado e cotidianamente repetido 

pelos indivíduos. A autora, entretanto, destaca que o cotidiano, apesar de ser formado por 

manifestações recorrentes, está aberto a processos de elaboração de novas práticas, passível 

de receber o novo e o inesperado. 

Nesta perspectiva, passei a acreditar que o evento pode ser considerado um lugar 

extraordinário onde elementos culturais e cotidianos de uma sociedade são ampliados e 

ressaltados. Para Peirano (2000, p. 4), esses eventos “mudam os atores envolvidos: não é 

possível falar de um conjunto de atores antes e depois dos eventos – todos se transformam na 

temporalidade que vai do antes ao depois”. 

Sahlins (1999) propõe outro conceito, pertinente a essa ideia, ao apresentar 

eventos como ações transformadoras de relações e categorias de uma sociedade, destacando 

que têm poder para modificar a própria produção cultural e de significados em determinado 

contexto social. Os participantes que circulam pelos espaços do SANA estão constantemente 

criando, oferecendo e recebendo algo por meio de relações sociais e interações com produtos 

imagéticos. Cada sujeito deixa muito de si e leva muito do outro ao participar dessas 

vivências. 

Desse modo, no SANA 2009, constatei que havia encontrado o eixo de minha 

pesquisa e decidi desenvolver o pré-projeto sobre a relação do público do evento com as 

visualidades e artefatos visuais de seus espaços. Inicialmente, planejava realizar apenas 

observação, com anotações em diário de campo e registro de imagens durante os três dias do 

encontro. Não obstante, após minha entrada no mestrado, a ideia inicial da pesquisa passou 

por processos de reflexão, discussão e, posso dizer, aprimoramento. 

 

Transformações e refinamentos de percurso 
 

Em 2011, ao ingressar no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, 

comecei a dialogar com meu orientador e colegas sobre a proposta de pesquisa e seu 

desenvolvimento. Pude perceber, então, alguns detalhes que haviam escapado às minhas 

reflexões iniciais, entre eles, a importância da utilização de entrevistas individuais e grupos 

focais para a realização do projeto. 



49 

 

A decisão de incorporar entrevistas individuais para a produção de dados levou 

em conta o fato de que esta técnica possibilita informações detalhadas sobre como os 

entrevistados se veem e se relacionam com certos temas em determinados contextos sociais. 

Percebi que, através de entrevistas, conseguiria obter informações sobre as motivações, 

valores e comportamentos que mobilizam, conduzem e constroem sujeitos. A “compreensão 

dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais especificados é a condição sine qua 

non da entrevista qualitativa” (GASKELL, 2002, p. 65).  

Ao mesmo tempo, o grupo focal poderia contribuir para desconstruir a relação 

face a face, entrevistado/entrevistador, que, em algumas situações, pode ser vista como 

interação intimidadora para os colaboradores da pesquisa. Além disso, a realização de grupo 

focal poderia incentivar uma participação mais efetiva daqueles sujeitos com comportamentos 

introspectivos; induzir embates e discussões entre os participantes junto às temáticas inseridas 

pelo grupo e, deixar transparecer as relações de poder e liderança construídas nos diálogos 

propostos (BARBOUR, 2009). 

A opção de utilizar uma “abordagem de método misto” surgiu em função da 

necessidade de buscar respostas para meus questionamentos, ao tentar tirar proveito daquilo 

que cada técnica de coleta de dados tem a oferecer (BARBOUR, 2009, p. 70). Para Gaskell 

(2002), a junção de técnicas de produção de dados como entrevistas individuais, grupo focal e 

observação, permite ao pesquisador obter informações mais aprofundadas sobre determinados 

assuntos. A observação e a análise do ambiente investigado propiciam a visualização de 

acontecimentos e informações que, em alguns casos, fogem aos conteúdos obtidos por meio 

da utilização de apenas uma técnica. 

Nesse sentido, Denzin e Lincoln (2006) retratam o pesquisador qualitativo como 

um bricoleur (p. 18), ou seja, como aquele sujeito capaz de confeccionar colchas com retalhos 

por meio da costura e combinação de partes que dialogam entre si. 

 
Como um bricoleur ou confeccionador de colchas, o pesquisador qualitativo utiliza 
as ferramentas estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente 
quaisquer estratégias, métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu alcance 
(BECKER, 1998, p. 2). Havendo a necessidade de que novas ferramentas ou 
técnicas sejam inventadas ou reunidas, assim o pesquisador o fará (p. 18). 

 

Posiciono-me, então, ao dialogar com a perspectiva de Denzin e Lincoln (2003, p. 

20) como uma “bricoleur metodológica”, que procura combinar processos e técnicas em 

busca por posicionamentos e interpretações. 
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Mas, como destaquei anteriormente, após algumas reuniões de orientação, aulas 

no mestrado e encontros informais com colegas, resolvi fazer algumas modificações na 

estrutura do projeto para focar com mais clareza a pergunta de partida. Havia, finalmente, me 

decidido pela abordagem qualitativa com observação, entrevistas individuais, grupo focal e 

registros imagéticos. Porém, nesse momento, encontrei meu primeiro desafio: como 

definir/escolher os colaboradores da investigação em um evento onde circulam quase 60.000 

pessoas? 

Para resolver esse problema, foi necessário localizar o corpus da investigação. 

Assim, depois de meditar a respeito, decidi realizar entrevistas com concorrentes dos 

campeonatos de cosplay do SANA, porque, nos eventos que frequentei, percebi que essas 

competições são as que mais chamam atenção e despertam o interesse do público participante 

em geral.  

Além disso, apesar de estar presente em animencontros e acompanhar suas 

programações, enquanto consumidora de mangás e animês, nunca consegui fazer um cosplay. 

Para mim é inconcebível a possibilidade de circular pelos espaços de um evento fantasiada. 

Isto fala muito de minha personalidade, pois sou introspectiva e gosto de passar 

despercebida pelos locais por onde caminho. Quando visualizo cosplayers fantasiados em 

algum animencontro, representando seus personagens favoritos, uma sensação de inquietude 

toma conta de mim, gerando questionamentos, embates e conflitos intrapessoais. Assim, a 

decisão de entrevistar participantes dos campeonatos de cosplay abriu caminho para uma 

pergunta/problema de pesquisa mais clara e consistente: 

 

Como identidades e subjetividades são construídas e externadas a partir de interações entre 
concorrentes de campeonatos de cosplay e visualidades da cultura pop japonesa? 

 

A decisão de convidar concorrentes dos concursos para participar como 

colaboradores delineou, sobremaneira, meu foco e o percurso da investigação. Optei pela 

abordagem qualitativa porque, como ramo da pesquisa social, ela possibilita a investigação de 

relações e processos inseridos em um ambiente social. Seu objetivo é compreender como os 

sujeitos se localizam e interagem entre si e, sobretudo, como se reconhecem e percebem o 

próximo num contexto social e culturalmente definido (ALLUM, BAUER, GASKELL, 

2002). Esta abordagem me pareceu pertinente e adequada para a investigação que pretendia 

realizar. 



51 

 

Durante algum tempo, a pesquisa qualitativa foi considerada uma proposta 

metodológica nascida como uma opção diferenciada à pesquisa quantitativa, buscando criticar 

e contestar ideias e preceitos do paradigma positivista (FLICK, 2009). No entanto, vale 

lembrar que a pesquisa qualitativa tem seu cerne situado em um histórico disciplinar, baseado 

em princípios investigativos cunhados na busca pela compreensão da realidade social. Neste 

sentido, essa trajetória histórico-disciplinar distingue a abordagem qualitativa com uma 

identidade própria (DENZIN & LINCOLN, 2003).   

Allum, Bauer e Gaskell (2002) propõem uma diferenciação primária entre 

pesquisa qualitativa e quantitativa. Para os autores, a pesquisa qualitativa procura evitar a 

apreciação numérica e busca, fundamentalmente, a observação, a interpretação e a análise da 

realidade. Denzin e Lincoln (2006) corroboram com essa perspectiva ao afirmarem que a 

pesquisa qualitativa dá proeminência à qualidade do material investigado e o pesquisador, ao 

optar por essa abordagem, busca interpretar a realidade social e cultural existente por meio de 

uma ligação com o objeto analisado, considerando o impacto das intervenções provocadas no 

ambiente no qual a investigação acontece. 

A pesquisa qualitativa foi sendo construída e formulada à medida que começou a 

firmar-se como procedimento de investigação com princípios e normas metodológicas 

próprias. Sua utilização, deste modo, caminhou em direção a um convívio pacífico e 

colaborativo entre as abordagens qualitativa e quantitativa. Para Allum, Bauer e Gaskell 

(2002, p. 24), a “mensuração dos fatos sociais depende da categorização do mundo social. As 

atividades sociais devem ser distinguidas antes que qualquer frequência ou percentual possa 

ser atribuído a qualquer distinção.” 

Outra característica importante da pesquisa qualitativa é a inserção do pesquisador 

no contexto onde ocorre a investigação. Nas sociedades pós-modernas, o papel do 

pesquisador não é apenas observar, analisar e registrar fatos, mas, cumprir uma função 

histórica, social e cultural no ambiente onde ocorre a pesquisa (DENZIN & LINCOLN, 

2006). Talvez, por esse motivo, um mesmo objeto ou tema pode gerar diferentes análises e 

interpretações. 

A escrita do pesquisador é, igualmente, permeada por sentidos e significados pelo 

fato de estar localizada social e culturalmente. Denzin e Lincoln (2006) explicam que o 

pesquisador, como qualquer outro sujeito, está inserido em uma “comunidade interpretativa” 

(p. 32) e, em consequência, discorre sobre sua investigação a partir desse lugar. Sua fala está 

permeada por aspectos multiculturais identitários e subjetivos responsáveis por delinear e 

desenhar o registro da investigação. 
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Nessa perspectiva, Geertz (1989), Denzin e Lincoln (2006) não apenas dialogam, 

mas, apresentam pontos de convergência ao enfatizarem a importância de ideias investigativas 

surgidas a partir do pensamento pós-modernista. Para esses autores, o pensamento 

interpretativo contemporâneo das ações investigativas está ocupando espaços antes restritos às 

velhas abordagens positivistas concebidas e orientadas por um paradigma rígido. 

Geertz (1989), um dos primeiros teóricos a dar ênfase a este enfoque, explica que 

o pesquisador não descreve um fato ou um acontecimento de forma autêntica. Ao observar, 

analisar e escrever sobre um evento, a partir de sua própria localização social e do ponto de 

vista dos sujeitos colaboradores da pesquisa, o observador constrói a interpretação de uma 

interpretação. 

 

O começo não é o meio... e muito menos o fim 
 

Gradativamente, fui me dando conta de que, em se tratando de pesquisa, não 

existe apenas um percurso. Pelo contrário, são vários os caminhos e alternativas a serem 

considerados e seguidos. Alguns são simultâneos, outros excludentes. Mas, há ainda aqueles 

que surgem no decorrer da investigação, a partir da entrada ou durante a pesquisa de campo. 

Para mim, é surpreendente constatar e admitir essa realidade, pois, durante algum tempo, 

cultivei uma concepção de pesquisa que posso descrever como rígida, fixa, uma maneira de 

pensar um pouco conservadora em relação às práticas e procedimentos de pesquisa. 

Tenho um grande amigo que, vez por outra, compara minha personalidade a uma 

característica que distingue e marca a cidade onde nasci. Ele me considera uma “pessoa 

monolítica”. Minha cidade natal, Quixadá, no Ceará, é conhecida como a “Terra dos 

monólitos”, um lugar cheio de inselbergs (montanhas pré-históricas raras) que envolvem o 

território dela. Para esse amigo, assim como as montanhas que cercam minha cidade, em 

certas ocasiões, revelo/demonstro um pensamento rígido, por vezes, pouco acessível e difícil 

de ser flexibilizado. 

Não posso negar que esta descrição é coerente com algumas de minhas atitudes. 

Tenho uma personalidade forte e reconheço que esta característica, ao mesmo tempo em que 

favorece algumas posições e escolhas, também dificulta algumas decisões e mudanças 

conceituais. Provavelmente, esse tipo de posicionamento me levou a questionar e por em 

dúvida não apenas a pergunta/problema, mas, também, os procedimentos metodológicos que 

estava adotando. Devo admitir, então, que foram muitas as ansiedades e dificuldades que me 
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acompanharam ao desenvolver este projeto até compreender, ou dizendo melhor, até aceitar 

que nem tudo precisa terminar como começou. 

O delineamento desta pesquisa, seus desdobramentos e percursos me ajudaram a 

alterar minha forma de conceber e visualizar como se constrói um processo de investigação. 

Iniciei o mestrado com um pré-projeto, uma pergunta, e uma orientação metodológica 

definidos. Porém, ao longo deste caminho, algumas questões desapareceram ou foram sendo 

modificadas e outras, igualmente importantes, foram surgindo. Pequenos detalhes e alguns 

aspectos pontuais que se relacionam ao todo acabaram transformando, excepcionalmente, o 

desenho de minha investigação. 

O pré-projeto, a pergunta/problema e a metodologia foram redefinidos durante o 

primeiro ano da pesquisa. Do mesmo modo, ao entrar em campo com a expectativa de aplicar 

um modelo/técnica previamente definido na minha cabeça, rapidamente pude perceber que as 

condições e o espaço onde a investigação se desenvolve é um dos principais condutores do 

itinerário a ser seguido. Assim, passo a relatar agora, não apenas os procedimentos que, 

eventualmente, utilizei nos animencontros, mas, sobretudo, os acontecimentos que me 

levaram até eles. 

Inicialmente, a pesquisa de campo seria desenvolvida apenas no SANA 2011. 

Entretanto, alguns fatos e situações vividos durante este evento, influenciaram minha decisão 

no sentido de incluir o SANA Fest 2012 na produção de dados. Por esta razão, os 

procedimentos de pesquisa estão organizados em duas partes, centrais e interligadas. Na 

primeira parte, descreverei o processo de produção de dados realizado em julho, no SANA 

2011. Na segunda parte, apresentarei os procedimentos utilizados durante a produção de 

dados realizada em janeiro, no SANA Fest 2012. 

Considero pertinente esclarecer que os dois animencontros não são objetos da 

investigação, mas, somente os lugares onde, ao produzir os dados, pude vislumbrar possíveis 

explicações/interpretações para as dúvidas e, principalmente, para a pergunta/problema da 

pesquisa. Relaciono-me, nesse sentido, à perspectiva de Geertz (2008, p. 16) ao acolher uma 

noção deste autor que representa e, de certa forma, sintetiza meu ponto de vista nesta 

pesquisa: “O locus do estudo não é o objeto do estudo”. 

 

Muitos episódios em um evento – parte I 

 

No dia 15 de julho de 2011, acordei cedo para ir ao primeiro dia de SANA onde 

iniciaria a pesquisa de campo. Minha ansiedade se intensificava diante da expectativa de 
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buscar compreender como imagens e artefatos visuais da cultura midiática japonesa 

influenciam a construção de identidades e subjetividades de participantes dos campeonatos de 

cosplay25. 

O evento começava às nove da manhã, mas os campeonatos aconteciam somente a 

partir das 14:00h. Meu objetivo era observar os concursos e realizar entrevistas com 

cosplayers participantes dos campeonatos. Entretanto, decidi chegar mais cedo para visitar os 

outros espaços do animencontro, me familiarizar com as diferentes modalidades de 

participação no evento e, sobretudo, observar ações e práticas que poderiam emprestar maior 

riqueza de detalhes à investigação. 

Ainda no ônibus, a caminho do Centro de Convenções de Fortaleza, pude 

observar três jovens sentadas um pouco a minha frente conversando. Ao vê-las, rapidamente, 

identifiquei-as como sujeitos que estavam indo ao SANA. As roupas e os acessórios de duas 

delas não eram comuns, chamavam atenção das pessoas que estavam no ônibus e, de alguma 

maneira, revelavam seus planos como participantes do animencontro. As garotas, por 

exemplo, utilizavam meia calça, maquiagem extravagante, chapéus coloridos, camisetas com 

desenhos de personagens de mangás e muitos buttons nas bolsas. 

Na parada próxima ao centro de convenções, as garotas caracterizadas desceram 

do ônibus e caminharam pela rampa em direção à entrada principal do SANA. Eu as segui, 

apenas observando. Pensei em abordá-las, mas, lembrei-me que meu objetivo era conversar 

com competidores dos campeonatos de cosplay e as duas jovens não estavam vestidas como 

cosplayers.  

Principio meu relato falando sobre esse episódio porque as duas garotas, com seus 

aspectos extravagantes, perturbaram, mesmo que momentaneamente, as pessoas que estavam 

no ônibus. A vestimenta incomum, a maquiagem, os chapéus e os buttons coloridos 

suscitaram comentários e estranhamentos manifestados, de modo tácito, através de olhares e 

expressões faciais.  

  

                                                           
25 Nem todo cosplayer que circula pelos corredores do SANA participa dos campeonatos. Alguns se fantasiam, 
apenas, porque querem se caracterizar como um personagem. 
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Imagem 10: foto tirada na plataforma de acesso ao Centro de Convenções de Fortaleza em 15 de julho de 2011. 
 

Esses adereços, com sua estética pop relacionada à cultura midiática japonesa, 

podem até estar presentes nos cotidianos das garotas que os utilizam. No entanto, quando 

visualizei os comportamentos de uma boa parte dos passageiros do ônibus, pude perceber que 

não era algo comum para eles. 

Caminhei, em seguida, até a entrada principal do SANA e, ao chegar ao Centro de 

Convenções, fui acolhida pela organização. Mais uma vez, expliquei do que se tratava a 

pesquisa e a equipe me entregou uma pulseira de acesso aos espaços do evento, a mesma 

entregue aos participantes do animencontro. Após colocar a pulseira, me dirigi aos locais 

onde ocorriam as programações e logo encontrei um grupo de jovens dançando pop music. 

Mais à frente, havia alguns computadores com acesso à internet e várias pessoas 

reunidas jogando videogame. Essas programações aconteciam no mesmo espaço, o salão era 

amplo e tudo ocorria simultaneamente. No centro, havia uma vitrine reservada para a exibição 

de bonecos de cera de personagens famosos da Marvel (editora de quadrinhos norte-

americana). O Superman, o Aquaman, o Wolverine e a réplica de 2 m de altura do Incrível 

Hulk, entre outros personagens, dividiam o lugar com computadores e máquinas de game. 
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Nesse momento, parei em frente ao boneco em tamanho real do Hulk, pois este artefato 

chamou bastante minha atenção, bem como a de outros participantes do evento, por sua 

semelhança e grandiosidade. Era quase impossível não se sentir entorpecida pela imagem.  

 

 
 

Imagem 11: foto do primeiro ambiente visualizado em 15 de julho no SANA 2011. 
 

Apesar de ter chegado cedo ao animencontro, já havia inúmeras pessoas 

circulando nos espaços: crianças, adolescentes e adultos observando e aproveitando o que o 

evento tinha para oferecer. No período da manhã, não vi muitos cosplayers caminhando pelo 

local, observei que a maioria deles chegou apenas à tarde. Mesmo assim, o número de 

participantes com algum adereço específico da cultura pop japonesa e midiática em geral era 

surpreendente. Eles utilizavam camisetas, buttons, chapéus, mochilas, botas, pulseiras, tiaras, 

perucas e maquiagens extravagantes entre outros enfeites. Dei-me conta de que eu era uma 

das poucas sem nenhum tipo de adorno. 

Fotografei, durante algum tempo, esse primeiro salão e, posteriormente, segui em 

direção ao próximo bloco. No meio do caminho, encontrei uma homenagem do SANA à série 

Os Cavaleiros do Zodíaco que estava completando 25 anos. Era uma exibição dos bonecos 

originais de todas as sagas do seriado. Havia sempre algum fã parado, observando ou 

fotografando os artefatos e a organização do evento designou um segurança específico para 
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fazer a guarda do local. Esse espaço ficava em frente ao auditório onde ocorriam as 

apresentações e os campeonatos de cosplay. 

No bloco seguinte, encontrei o salão onde estavam montados os stands para a 

venda de revistas, desenhos animados, bonecos e adereços de todos os tipos, boa parte desses 

artefatos relacionados à cultura pop japonesa. Registrei, por meio de fotografias, algumas 

bancas e produtos, bem como participantes que circulavam pelo local. Nesse momento, 

percebi que várias pessoas se sentiam incomodadas com as fotos. Então, tive o cuidado de 

evitar direcionar meu olhar a participantes solitários e decidi fazer o registro somente de 

grupos. 

O salão dos stands de vendas já me era familiar e foi nele que me senti mais à 

vontade durante o SANA 2011, apesar de saber que minha pesquisa estava focada no 

acompanhamento e registro dos campeonatos de cosplay e de seus concorrentes. Em edições 

anteriores deste animencontro, sempre procurava circular pelos corredores onde ficavam 

expostos os stands, pois as lojas trazem muitas novidades como lançamentos de revistas ou do 

número inédito de algum mangá famoso. Além disso, as bancas utilizam promoções de 

vendas interessantes para quem é colecionador de alguma narrativa. Aproveitei o espaço e um 

tempo livre para comprar alguns mangás que estavam ausentes em minha prateleira. 

 

 
 

Imagem 12: foto de stand registrada em 15 de julho no SANA 2011. 
 



58 

 

O uso de registros fotográficos foi de fundamental importância para a minha 

observação. Ao entrar no Centro de Convenções, tentei fazer anotações sobre o que estava 

vendo, porém, rapidamente me dei conta que seria muito difícil fazer e manter esse tipo de 

registro. Os acontecimentos ocorriam de forma rápida e quando terminava de fazer anotações 

no diário de campo, já havia perdido e deixado de observar/registrar momentos e situações 

singulares e, portanto, relevantes. 

Vários participantes do animencontro paravam para ficar me observando na 

expectativa de entenderem o que eu estava fazendo. Além disso, não havia um lugar ou algum 

suporte adequado para que eu pudesse realizar as anotações. Naquele momento, a utilização 

de um gravador, talvez, resolvesse meu problema. Porém, eu não havia pensado e/ou 

considerado essa alternativa. O registro imagético foi importante para o desenvolvimento da 

pesquisa porque as anotações do diário de campo, por terem sido feitas de maneira rápida e 

fragmentada, devido à velocidade dos episódios, não incluíram todas as observações e 

detalhes que considerei significativos. 

O mesmo problema ocorreu quando comecei a observar os campeonatos de 

cosplay e os cosplayers. Não conseguia fazer anotações de forma minimamente objetiva, no 

ambiente escuro e com cadeiras apertadas do auditório onde aconteciam as competições. Ao 

mesmo tempo, a organização do evento não permitia pessoas nos corredores da plateia. Caso 

alguém tentasse sentar nesses espaços, era convidado a retirar-se do local. 

Banks (2009) apresenta dois argumentos para reforçar a importância de fontes 

visuais em pesquisas. Primeiro, as imagens estão presentes na sociedade e fazem parte da 

experiência social humana, circulando em todos os âmbitos e contextos. Segundo, são 

importantes fontes de investigação porque certas informações tornam-se aparentes e 

acessíveis apenas por meio de análises visuais, mesmo que tais análises não sejam tão 

perceptíveis em alguns campos de estudo. O uso de fotografias como fonte de registro foi, 

nesse sentido, crucial e pertinente à proposta da pesquisa. 

Depois de circular pelos corredores onde estavam os stands de vendas, segui em 

direção ao auditório onde iria acontecer os campeonatos de cosplay. Nesse primeiro 

momento, não tive dificuldade para entrar no espaço porque os concursos ainda não haviam 

começado. No palco, estava sendo realizada uma palestra sobre cosplays e cosplayers. Os 

palestrantes falaram sobre a história da atividade cosplay, deram dicas de como compor a 

fantasia e responderam perguntas da plateia. Ao final da exposição, descobri que dois dos três 

palestrantes eram cosplayers e estariam participando dos campeonatos. Decidi, então, 

prospectar minhas primeiras entrevistas.  
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Conversei com os dois palestrantes que eram cosplayers, expliquei do que se 

tratava a investigação e os informei sobre a universidade que estou vinculada. Naquele 

momento, ambos concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Ao abordar os colaboradores da pesquisa, tive sempre a precaução de cumprir 

estas etapas, ou seja, meus entrevistados foram devidamente informados sobre do que se 

tratava o projeto e consentiram, por meio do termo, suas participações, antes mesmo de darem 

as entrevistas.   

O primeiro colaborador é um rapaz que vou nomear de Sanosuke Sagara, 

personagem do animê Samurai X, utilizado pelo cosplayer em sua apresentação no 

campeonato tradicional. A segunda colaboradora chamarei, a partir de agora, de Yumi 

Komagata, também personagem do animê Samurai X que ela interpretou no campeonato 

tradicional do SANA 2011. Estes dois entrevistados pertencem a um grupo de cosplayers 

chamado Gold Project e, no SANA 2011, estavam participando da mesma apresentação. Foi 

através da ajuda deles que consegui realizar a segunda etapa deste projeto. 

Antes de começar a pesquisa de campo, meu objetivo era entrevistar, apenas, 

concorrentes dos campeonatos de cosplay individual ou do desfile cosplay. Entretanto, após o 

início das apresentações, percebi que essa definição limitaria as possibilidades do processo, 

pois, independente das categorias escolhidas pelos cosplayers, o que importava eram os 

sentidos e as significações construídas por estes sujeitos.    

Separadamente, realizei entrevistas com os dois primeiros colaboradores nos 

camarins onde os cosplayers estavam se fantasiando. Em seguida, fui em direção à plateia 

para assistir às apresentações dos campeonatos que iam começar no início da tarde. Sentei 

numa cadeira próxima ao palco e, nesse momento, me dediquei a observar, fotografar e 

procurar compreender o ambiente.  

A imagem abaixo representa bem o que meus olhos viram nesse primeiro dia de 

competições quando entrei naquele auditório: muitas pessoas sorridentes; muita gente 

conversando, gritando e fotografando com celulares e muitas expectativas em relação às 

apresentações.   
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 Imagem 13: fotos do primeiro dia dos campeonatos de cosplay no SANA 2011. 
 

No sábado, segundo dia de evento, o número de participantes circulando pelos 

espaços do Centro de Convenções era ainda maior. Como cheguei após o meio dia, decidi não 

observar outras programações do animencontro. Fui direto para a fila de entrada do auditório 

principal onde ocorreriam os campeonatos de cosplay, pois queria escolher um bom lugar na 

plateia. 
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Na fila, pude observar o comportamento de algumas pessoas que, mesmo não 

pretendendo participar dos concursos, estavam, de certo modo, fantasiadas e tinham prazer em 

chamar a atenção dos outros participantes do animencontro. Há todo momento, essas pessoas 

eram convidadas a ser fotografadas e sentiam-se à vontade com isso. 

O primeiro campeonato de sábado foi o desfile cosplay, em seguida, aconteceu 

um concurso de dança em estilo pop japonês. Após esse concurso, finalmente tiveram início 

as competições de cosplay individual e livre. Continuei a observar, a fotografar e a tentar, 

apesar das dificuldades e empecilhos, fazer anotações no diário de campo.  

No intervalo dos concursos, a organização do evento programou uma palestra com 

dubladores de filmes e de desenhos animados. Também participaram desse momento figuras 

da internet conhecidas pelos jovens presentes no local, como blogueiros26, animadores e 

comediantes independentes. 

Como os campeonatos das categorias individual e desfile cosplay ocorreram nas 

tardes de sexta e sábado, os vencedores dessas competições foram divulgados no final do 

segundo dia do evento. Dois de meus entrevistados conquistaram os primeiros lugares nestes 

concursos e, pode parecer estranho, mas não consegui identificar um deles usando a fantasia 

ao assistir as competições. Só o reconheci quando, já descaracterizado, ele foi receber o 

prêmio. 

Não fiz nenhuma entrevista no segundo dia do SANA, apenas conversei com 

alguns cosplayers, consultando-os sobre o interesse e a possibilidade de participarem da 

investigação. Os concorrentes com quem dialoguei não demonstraram interesse em colaborar 

naquele momento, argumentando que não dispunham de tempo e não se sentiam à vontade 

para falar durante o animencontro. Mesmo tendo recebido estas negativas, anotei os celulares 

e os e-mails de três competidores e, uma semana após o término do SANA, entrei em contato 

com eles para que agendássemos datas e locais para suas entrevistas. 

Destes três cosplayers abordados no segundo dia de encontro, considero 

importante ressaltar que dois deles não utilizavam fantasias de mangás e/ou de desenhos 

animados japoneses. Eles estavam caracterizados como o personagem “o Doutor”, de uma 

famosa série britânica chamada Doctor Who, atualmente transmitida no Brasil pela TV 

Cultura. Os dois jovens, um homem e uma mulher, utilizavam cosplays parecidos que 

apresentavam diferenças relacionadas, principalmente, ao fato de que ela usava uma saia em 

substituição à calça que o personagem utiliza no seriado. 

                                                           
26 Aquele/a que escreve em blogues. 
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Imagem 14: Foto dos cosplays do personagem o Doutor, tirada no segundo dia de SANA 2011. 
 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, tinha a pretensão de selecionar 

colaboradores que estivessem usando somente cosplays de animês e/ou mangás. Entretanto, 

durante a observação no evento, me dei conta de que as ações, os comportamentos e as 

representações construídas pelos cosplayers eram, de um modo geral, mais importantes do 
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que o tipo específico de personagem fantasiado. Este foi um dos ajustes fundamentais que se 

fez necessário durante e, como resultado das observações na pesquisa de campo.   

Os dois cosplayers vestidos com o mesmo personagem foram entrevistados. A 

jovem, no Shopping Benfica e, o rapaz, no Shopping Iguatemi, ambos em Fortaleza. Eles 

escolheram os locais das entrevistas por considerá-los lugares mais confortáveis e adequados. 

Vou chamar os dois de Doutora e Doutor, visto que estou nomeando os colaboradores com o 

mesmo nome dos personagens cujas fantasias eles escolheram. 

Quando liguei para o último cosplayer abordado no segundo dia de evento, ele 

achou melhor fazer a entrevista por e-mail já que não poderia me encontrar pessoalmente 

devido a compromissos de trabalho. Aceitei a proposta por considerar importante sua 

participação na pesquisa, pois a apresentadora dos campeonatos havia comentado que ele faz 

parte de uma família cosplay, ou seja, a sua esposa e as filhas se fantasiam e também 

participam de animencontros. Vou chamá-lo de Bartholomew Kuma, personagem do 

animê/mangá OnePiece, fantasia utilizada pelo cosplayer. 

No último e mais movimentado dia do SANA, cheguei ainda pela manhã para 

fazer observação e acompanhar, da melhor forma possível, as atividades do evento. Talvez, 

por ser o último dia, tive a sensação de que as pessoas que circulavam pelo Centro de 

Convenções pareciam querer aproveitar tudo de uma só vez, ou, o máximo possível.  

Quando entrei no salão onde ficavam os stands, mal conseguia me movimentar. 

Havia muita gente andando de um lado para outro, comprando algum objeto, folheando 

revistas, ou, simplesmente conversando. As salas de exibição de animês, filmes tokusatsu e 

vídeos da cultura pop japonesa estavam, do mesmo modo, repletas de gente. 

No final da manhã, a fila para a entrada no auditório onde eram realizados os 

campeonatos já estava muito grande e, na expectativa de entrevistar algum cosplayer antes do 

início das competições, decidi não circular pelo evento e fui direto para a entrada do teatro. 

Depois de algum tempo na longa fila, entrei no local onde alguns competidores e grupos de 

dança se preparavam para as apresentações e, nesse momento, consegui realizar mais uma 

entrevista. 

Sentada na plateia, uma jovem acompanhava os ensaios. Começamos a conversar 

e ela me contou ser cosplayer. Contudo, nesta edição do evento, especificamente, resolveu 

não participar de nenhum campeonato. Relatou que estava no auditório para dar apoio a 

colegas que iriam concorrer.  

Apresentei a esta cosplayer a proposta da minha pesquisa e, como ela não colocou 

nenhuma objeção em participar, para não perder a oportunidade, ali mesmo comecei a 
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entrevistá-la. Várias vezes fomos interrompidas por pessoas que se aproximavam querendo 

saber para qual jornal era a entrevista. Tentava explicar, de forma rápida, meus objetivos, 

mas, as interrupções, de fato, tiravam a concentração e acabavam atrapalhando. 

Esta jovem não estava participando de nenhum campeonato de cosplay no SANA 

2011, mas, resolvi entrevistá-la porque ela tinha um longo currículo de apresentações em 

concursos de animencontros anteriores. A entrevista foi rica e esclarecedora e, 

posteriormente, ela enviou várias fotos das suas participações em concursos. A partir de agora 

vou chamá-la de Senna, personagem do animê/mangá Bleach, primeira fantasia cosplay 

utilizada pela colaboradora. 

Depois de entrevistá-la, fui aos camarins para conhecer melhor o lugar e tentar 

conversar com outros cosplayers. Quando lá cheguei, percebi que os corredores estavam 

repletos de concorrentes caminhando de um lado para outro ou terminando de se caracterizar. 

Fiquei um bom tempo observando aquela movimentação e a forma como cada um dos 

competidores, a seu modo, dedicava atenção especial não somente ao arranjo de sua própria 

fantasia, mas, também, ajudando algum colega que estava ajustando os últimos detalhes de 

sua composição. 

 

 

 

Imagem 15: foto registrada em um dos corredores dos camarins no último dia do SANA 2011. 
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Próximo à escada de acesso aos camarins, encontrei um cosplayer que chamou 

bastante minha atenção porque estava fantasiado como um personagem da série Os 

Cavaleiros do Zodíaco. Parei a seu lado e comecei a conversar. Falei sobre a pesquisa que 

estou realizando e expliquei os detalhes da investigação. Sem fazer comentários ou solicitar 

algum tipo de explicação, o cosplayer aceitou participar do projeto e, ali mesmo, realizei a 

entrevista. Vou chamar este colaborador de Shura de Capricórnio, um dos personagens da 

série Os Cavaleiros do Zodíaco, fantasia utilizada por este concorrente. 

O último colaborador do terceiro dia de evento foi encontrado, também, próximo 

à escada de acesso aos camarins. Mais uma vez, falei sobre o tema da investigação e convidei-

o a participar como colaborador. O cosplayer aceitou e, ainda na escada, consegui fazer a 

entrevista. Esse concorrente estava utilizando um cosplay de um personagem conhecido como 

Rock Lee do animê/mangá Naruto – denominação que irei utilizar, a partir de agora, para esse 

colaborador. Após a conclusão da entrevista, sentei-me na plateia para assistir ao último dia 

de campeonatos. 

No SANA 2011, realizei, ao todo, oito entrevistas com cosplayers, sendo alguns 

iniciantes e outros mais experientes. O cumprimento desta etapa da pesquisa foi, de certo 

modo, difícil e árdua. Foi complicado manter a atenção dos colaboradores em relação às 

perguntas. Eles eram rápidos ao responder as questões e davam a impressão de que, além de 

excitados, ou até mesmo agitados, não tinham tempo a perder.  

Tentava acalmá-los e me esforçava para mantê-los concentrados nos tópicos, 

focados na entrevista, mas de pouco servia meu esforço. Com frequência passava alguém 

olhando ou cumprimentando o/a cosplayer, tirando a atenção e interrompendo o processo. Os 

passantes tinham curiosidade de saber o que estava acontecendo e, inclusive, perguntavam 

para qual jornal eu trabalhava.  

 De maneira geral, as entrevistas foram curtas. Em parte, talvez, devido à minha 

inexperiência. Mas, por outro lado, posso afirmar que o formato do evento, caracterizado por 

uma grande diversidade e simultaneidade de atividades, estímulos e programações, contribuiu, 

sobremaneira, para as constantes interferências. Preciso ressaltar, não obstante, que estas 

mesmas intervenções também provocaram, de certa forma, o enriquecimento dos conteúdos e 

dos diálogos.   

Segue, abaixo, um quadro síntese das informações referentes às entrevistas. 

 

Tabela de colaboradores entrevistados – SANA 2011 
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Cosplayer colaborador Local da entrevista Data da entrevista 

Sanosuke Sagara camarins do SANA 15 de julho de 2011 

Yumi Komagata camarins do SANA 15 de julho de 2011 

Senna plateia do teatro 17 de julho de 2011 

Shura de Capricórnio escada dos camarins 17 de julho de 2011 

Rock Lee escada dos camarins 17 de julho de 2011 

Doutora Shopping Benfica 26 de julho de 2011 

Bartholomew Kuma e-mail 23 de julho de 2011 

Doutor Shopping Iguatemi 30 de julho de 2011 

 

Como também tinha o objetivo de realizar um grupo focal, depois que finalizei as 

entrevistas individuais, entrei em contato com os cosplayers colaboradores do SANA 2011 

para definir um possível encontro. Dos oito entrevistados, contatei sete. Um deles, 

simplesmente, desapareceu, não atendendo ao telefone e não respondendo as mensagens 

enviadas por e-mail.  

Três colaboradores com quem falei por celular disseram que, por motivo de 

trabalho, não poderiam participar do grupo focal; outros quatro entrevistados aceitaram o 

convite, porém, um dia antes da data, um deles desmarcou e, ainda no mesmo dia, recebi uma 

mensagem de outro colaborador, via celular, informando que, por motivos pessoais, não 

poderia estar presente. 

Desse modo, apenas dois cosplayers dos oito entrevistados compareceram ao 

encontro que realizei na Biblioteca Municipal de Fortaleza. Não consegui desmarcar com esta 

dupla porque recebi, de última hora, as mensagens dos outros colaboradores informando que 

não poderiam participar do grupo. Quando cheguei ao local marcado, resolvi aproveitar a 

ocasião para realizar uma espécie de “bate-papo” com os cosplayers presentes. Foi neste 

momento que descobri serem os dois membros de uma mesma equipe chamada Gold Project, 

que se reunia periodicamente para organizar apresentações. 

Como não havia mais tempo, pois já estava com o retorno marcado para Goiânia 

no final de julho de 2011, não realizei o grupo focal nessa ocasião. Ao voltar à cidade de 

Fortaleza, em janeiro de 2012, para o SANA Fest, tentei, mais uma vez, reunir os cosplayers 

entrevistados no SANA 2011, pensando na possibilidade de cumprir o grupo focal. 

Infelizmente, nenhum deles confirmou presença e todos usaram o mesmo argumento: 

compromissos de trabalho. No SANA Fest 2012, no final de janeiro, encontrei todos os 
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colaboradores. Cumprimentamo-nos e conversamos de maneira amistosa, mas, ainda assim, 

não consegui reunir o grupo.  

 

Muitos episódios em um evento – parte II 
 

Nas entrevistas individuais, durante o SANA 2011, Sanosuke Sagara e Yumi 

Komagata já haviam comentado que faziam parte de uma equipe de cosplayers chamada Gold 

Project. Mas, somente no encontro realizado após o evento, percebi a importância do grupo 

nas trajetórias de vida dos dois colaboradores. 

Sanosuke e Yume foram os entrevistados presentes durante a tentativa de 

realização do grupo focal que acabou se transformando em uma espécie “bate-papo”. Ao 

conversar com estes colaboradores e refletir a respeito das entrevistas produzidas, descobri 

que, para competições de grupos, os cosplayers montam equipes com o objetivo de compor as 

apresentações.  

A partir disto, considerei pertinente a ideia de acompanhar os ensaios e a 

apresentação de algum grupo cosplay para compreender como ocorrem a dinâmica do grupo e 

as relações interpessoais e de sociabilidade entre seus membros. Como o Gold Project é uma 

das equipes mais conhecidos no SANA e já tinha contato com dois de seus componentes, 

decidi consultá-los sobre a possibilidade de acompanhar os ensaios e conversar com os/as 

integrantes. 

Em janeiro de 2012, estava em Fortaleza para participar do SANA Fest, evento 

que iria acontecer nos dias 28 e 29 do mês, quando procurei Sanosuke Sagara e Yumi 

Komagata e ambos concordaram em me apresentar aos demais integrantes da equipe e me 

convidaram para acompanhar um ensaio que aconteceria no prédio residencial de uma amiga 

do grupo. 

Fui ao encontro, assisti à reunião, conversei de modo informal com os outros 

membros do Gold Project e percebi que a apresentação da equipe ainda estava na fase inicial 

dos ensaios. Nesse primeiro momento, não consegui realizar nenhuma entrevista porque o 

grupo estava muito concentrado na apresentação e na finalização das fantasias, apenas 

observei. Após esse encontro e bate-papo informal, os integrantes do Gold Project 

convidaram-me para acompanhar o ensaio final que iria acontecer no dia anterior ao início do 

SANA Fest 2012, no auditório do Centro de Convenções. 
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Cheguei ao teatro por volta das 15:00h e fui recebida, na entrada, por Sanosuke e 

Yumi, ambos com rosto e aparência de cansaço. Os dois cosplayers me acompanharam até o 

palco onde alguns integrantes da equipe estavam montando o cenário. 

Fiquei durante algum tempo observando o trabalho do grupo e, principalmente, a 

maneira como se relacionavam nesse ambiente. Percebi que, naquele momento, seria 

impossível entrevistá-los porque todos estavam correndo, inquietos, finalizando os acessórios 

da apresentação. 

Resolvi, então, subir ao camarim da equipe para ver o que estava acontecendo e lá 

encontrei outros integrantes do Gold preparando e terminando um traje. Enquanto um 

segurava o tecido aberto, outro rabiscava o formato do corte. Descobri que aquele pedaço de 

pano seria a capa da fantasia de um dos cosplayers. Nesse momento, apenas sentei e observei 

a dinâmica do grupo. 

O Gold Project surgiu, a partir de 2009, após a interpretação dos personagens 

cavaleiros de ouro da série Os Cavaleiros do Zodíaco, no SANA daquele ano. O sucesso da 

primeira apresentação levou estes jovens a criarem a equipe e, daí, o nome Gold Project27 

(Projeto Ouro). Tendo em vista o fato de que esta série é a força propulsora que deu início e 

visibilidade ao grupo e a palavra Gold ser uma derivação daquele animê/mangá, vou alcunhar 

os colaboradores desta etapa da pesquisa pelos nomes de seus personagens. 

Após observar estes cosplyers preparando os últimos detalhes da apresentação, 

realizei a primeira entrevista em um espaço ao lado do palco, com um colaborador que passo 

a nominar de Shiryu. A segunda ocorreu no mesmo lugar, um pouco depois do término da 

entrevista anterior. O dia e o ensaio estavam chegando ao fim e os coplayers do grupo já 

estavam visualizando o cenário e as fantasias prontas. Assim, à medida que eles iam 

concluindo seus preparativos para a apresentação, colocavam-se disponíveis para as 

entrevistas. O segundo colaborador será chamado de Hyoga. 

Voltei ao camarim para fazer a terceira entrevista. A colaboradora não se sentiu à 

vontade ao lado do palco e preferiu o espaço do camarim do grupo. A partir de agora vou 

nominá-la Esmeralda.  

O quarto, o quinto e o sexto cosplayers também foram entrevistados no camarim 

da equipe, pois todos os grupos concorrentes dos campeonatos de cosplay possuíam um 

espaço próprio. Estes colaboradores serão nomeados, respectivamente, de Ikki, Seiya e 

Cassios. Considero importante destacar que, assim como os entrevistados da primeira etapa da 

                                                           
27 Disponível em: <http://goldproject.weebly.com/quem-somos.html> Acesso em: 26 abr. 2012. 
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pesquisa, estes cosplyers ficaram sabendo da proposta do projeto e assinaram o termo de 

consentimento e autorização antes de participarem.  

Apresento, abaixo, um quadro síntese das informações referentes às entrevistas 

com os colaboradores desta etapa. 

 

Tabela de colaboradores entrevistados – SANA Fest 2012 

Cosplayer colaborador Local da entrevista Data da entrevista 

Shiryu ao lado do palco 27 de janeiro de 2012 

Hyoga ao lado do palco 27 de janeiro de 2012 

Esmeralda camarim do grupo 27 de janeiro de 2012 

Ikki camarim do grupo 27 de janeiro de 2012 

Seiya  camarim do grupo 27 de janeiro de 2012 

Cassios camarim do grupo 27 de janeiro de 2012 

 

Após o término das entrevistas, desci até o palco para assistir ao ensaio geral. O 

cenário estava pronto, as fantasias também. Entretanto, a equipe optou por não usar os 

cosplays naquele momento, utilizando somente o cenário montado no centro do palco. Percebi 

que os membros do grupo estavam nervosos, mas, durante a encenação, aos poucos, foram se 

descontraindo e ficando mais à vontade. 

Ao concluir a descrição destas duas etapas e dos procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa de campo tenho consciência de que chego ao final deste capítulo 

sabendo que ele representa apenas o início da investigação. As trilhas percorridas até aqui não 

seguiram um roteiro ou um mapa específicos. Ao contrário, foram sendo abertas e construídas 

à medida que me defrontava com problemas, imprevistos e dificuldades.  

No início, me sentia incomodada e até mesmo refratária às situações que me 

surpreendiam e, em alguns casos, se interpunham ao planejamento que tinha elaborado e 

sonhava realizar. Achava que havia algo errado, que estava fazendo alguma coisa ou, talvez, 

muitas coisas de forma incorreta. Mas, ao mesmo tempo em que me sentia confusa com esse 

tipo de desenrolar e avanço, também fui gradativamente percebendo e compreendendo que a 

investigação estava sendo edificada e, mais do que isso, tornando-se cada vez mais rica, 

complexa e envolvente. 
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IDENTIDADES E SUBJETIVIDADES: UMA JORNADA EM BUSCA DE SI  
  

Quero mudar o mundo 
Cruzar os céus e nada temer 

Séculos passam num segundo 
No brilho de um sorriso 

Tem a força que me guia 
É o paraíso 

 
Sempre em busca de uma nova razão 

Atravessando a escuridão 
De repente, a luz do amor 

Ilumina o coração 
 

Tudo parece se transformar 
A água, o fogo, a terra e o ar 

A vida ganha um novo sentido, 
Uma nova emoção, 
Um novo colorido... 

 
(Trecho inicial da música de abertura dos primeiros 34 episódios do animê Inuyacha, veiculado no Brasil) 

 

Viajando entre mundos 

 

Quando comecei a assistir Inuyacha, não achei a série tão atrativa quanto haviam 

me informado. Inicialmente, não consegui compreender o enredo e os personagens não 

provocaram encanto suficiente para me prender diante do vídeo. Somente após alguns 

episódios e depois de fazer algumas leituras sobre histórias e contos folclóricos e mitológicos 

japoneses, que funcionam como pano de fundo do animê, comecei a visualizar aspectos 

curiosos e pertinentes do desenho. 

Durante a primeira etapa de minha pesquisa de campo, ao caminhar pelos espaços 

do SANA 2011, encontrei algumas cosplayers com fantasias de personagens deste animê, 

como Sango e Kikyou. Elas circulavam orgulhosas pelo evento chamando a atenção dos 

participantes e pousando para fotografias com fãs do desenho. Esse fato me deixou ainda mais 

curiosa para conhecer melhor as características do seriado e, depois de finalizada esta etapa da 

pesquisa de campo, decidi acompanhar os episódios do animê. 

Inuyacha foi concebido pela mangaká Rumiko Takahashi, conhecida como a 

“Princesa do mangá” e a desenhista mais rica do Japão. A publicação dessa narrativa foi 

iniciada em 1996 pela editora Shogakukan, através da revista semanal Shonen Sunday, 

principal rival da Shonen Jump no país. O animê do desenho foi produzido pelo Estúdio 

Sunrisee e começou a ser veiculado em 2000.  
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No Brasil, de forma contrária a entrada de outros desenhos japoneses, o mangá de 

Inuyacha foi o primeiro a circular em território nacional, sendo publicado pela Editora JBC a 

partir de 2002. No mesmo ano, o animê começou a ser veiculado pelo canal de TV fechada 

Cartoon Network e, em seguida, passou a ser transmitido por alguns canais de TV aberta 

como a Rede Bandeirantes e a Rede Globo28. 

Apesar de ter conquistado inúmeros fãs brasileiros, Inuyacha não ficou muito 

tempo no ar, pois ocorreram problemas com sua dublagem que não foi finalizada. Além disso, 

o animê sofreu com a intervenção das normas de classificação indicativa instauradas no país, 

tendo sido considerado violento para o horário no qual era veiculado.  

Esse seriado foi transmitido no Japão às 19h30min, ou seja, em um horário mais 

voltado para o público adulto e, no Brasil, os canais veicularam o desenho pela manhã e pela 

tarde, períodos considerados inadequados para a série tendo em vista o fato de que seu 

público era composto, principalmente, por crianças e jovens (MONTE, 2010). Os episódios 

de Inuyacha, mesmo não tendo sido transmitidos de forma completa pelos canais de TV, 

podem ser encontrados na internet e é desta forma que hoje acompanho o desenho. 

 

 
 

Imagem 16: Personagens Inuyacha e Kagome do mangá/animê Inuyacha29. 

                                                           
28Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/InuYasha>. Acesso em 27 jul. 2012. 

29 Disponível em: <http://gabyotaku.blogspot.com.br/2012/07/inuyasha.html>. Acesso em: 27 de jul. 2012. 
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Inuyacha conta as aventuras de um grupo de amigos em uma jornada à procura 

dos fragmentos da “Joia de Quatro Almas” – em japonês Shikon no Tama – que foram 

espalhados pelo Japão feudal, período em que ocorre boa parte da narrativa. Inuyacha e 

Kagome são os principais personagens da série e, apesar de no início do desenho não 

cultivarem simpatia mútua, reúnem forças para procurar os pedaços da Shikon antes que 

Naraku, grande vilão da história, encontre-os e adquira seu poder.  

No decorrer do seriado, depois de alguns episódios, os dois personagens acabam 

se apaixonando e seus objetivos individuais em relação à joia, transformam-se e tornam-se um 

só. Inuyacha e Kagome são duas figuras singulares e atraentes que chamam minha atenção à 

medida que assisto aos acontecimentos do desenho e, por esta razão, decidi relatar as 

características e o contexto deste animê justamente porque, ao observá-lo, sinto-me seduzida 

pelas singularidades de ambos. 

Logo no primeiro episódio da série, Kagome, uma simples colegial do Japão 

contemporâneo que vive com seus familiares em um templo, é perseguida por um monstro e 

arrastada, através de um poço, para o Japão feudal. Lá, Kagome conhece Inuyacha e descobre 

que tem a Joia de Quatro Almas dentro de seu próprio corpo. Ao mesmo tempo, desvenda que 

ela própria é a reencarnação de Kikyou, importante sacerdotisa encarregada de proteger 

aquele poderoso artefato. 

Ainda no início da série, a Joia de Quatro Almas é retirada do corpo de Kagome e 

acaba sendo despedaçada depois de um incidente com um corvo enfeitiçado e seus fragmentos 

são espalhados pelo Japão feudal. Esse incidente leva Kagome e Inuyacha a juntarem-se para 

procurar os pedaços perdidos da Shikon porque Kagome é a responsável por protegê-la e 

Inuyacha tem interesses pessoais nos poderes que a joia possui. No decorrer dos episódios, 

novos personagens vão surgindo e passam a acompanhar Kagome e Inuyacha em suas 

aventuras com o intuito de ajudá-los a encontrar os fragmentos da joia. 

Ao assistir esse seriado e refletir sobre a pesquisa que estou realizando, alguns 

pontos e interconexões foram surgindo em minha mente, sobretudo no que diz respeito aos 

dois principais personagens da história e suas jornadas em busca de autoconhecimento. 

Kagome, por exemplo, é uma simples adolescente que, no início da narrativa, descobre-se em 

um território estranho e confuso, num tempo do passado, cheio de mistério e magia.  

Sua viagem para o Japão feudal e os estranhamentos decorrentes dessa situação 

desencadeiam uma nova personalidade, ou, melhor, revela acontecimentos de uma vida 

passada que a fazem refletir sobre si, seu comportamento, suas escolhas e sua origem. Ao 

atravessar o poço e encontrar-se em um lugar diferente, passa a conhecer pessoas de um 
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vilarejo que não fazem parte de sua convivência. A partir desse momento, Kagome começa a 

perceber-se, a pensar e refletir sobre quem realmente é. 

Em uma cena do primeiro episódio da série, Kagome depara-se com vários 

aldeões que a observam curiosos e cheios de dúvida. Esse trecho chamou bastante minha 

atenção e passei a analisar o comportamento dos habitantes da aldeia que questionavam a 

origem daquela estranha garota, vestida com um kimono (roupa típica do Japão feudal) tão 

diferente. Afirmavam ser ela oriunda de um país estrangeiro e temiam, inclusive, que sua 

presença representasse o início de uma nova guerra. Nesse trecho do episódio, Kagome, muito 

assustada, encontra-se amarrada no centro do povoado, sendo observada como um objeto 

exótico. 

A garota usa um uniforme de marinheiro30, roupa comum entre as estudantes 

colegiais do Japão contemporâneo, ou seja, uma blusa de lapela larga com um lenço na frente, 

uma saia curta pregueada e meia na altura do joelho. No primeiro momento, essa roupa da 

personagem é a principal responsável por diferenciá-la das outras pessoas. A própria Kagome 

só percebe que não pertence àquele lugar quando olha, mais atentamente, as vestimentas dos 

habitantes da aldeia. Durante boa parte dos primeiros episódios do animê, esse acontecimento 

leva Kagome a procurar descobrir onde está, a tentar conhecer e compreender a si mesma em 

relação aos habitantes daquele local. 

Além de Kagome, Inuyacha é também uma interessante figura dramática da 

narrativa que me provocou muitas inquietações. No decorrer do seriado, ele revela possuir 

uma personalidade complexa, configurada por características físicas e psicológicas peculiares. 

Ao mesmo tempo, sua origem, assim como a de Kagome, é imprecisa, tendo em vista que 

Inuyacha é um hanyou, condição que fomenta receios e temores entre os habitantes do 

povoado no qual a série tem início. 

No folclore japonês, um hanyou surge da relação entre um youkai, criatura ou 

monstro sobrenatural pertencente aos mitos japoneses, e um humano. Em Inuyacha, esse tipo 

de relacionamento é comum, entretanto, o descendente dessa relação nasce como uma espécie 

de ser híbrido, meio youkai, ou seja, não é humano, mas também não é um youkai completo31. 

                                                           
30O uniforme em estilo marinheiro utilizado por muitas colegiais no Japão contemporâneo é conhecido como 
Seirafuku e foi concebido a partir do fardamento da marinha britânica em 1921. Disponível em: 
<http://japonesdake.blogspot.com.br/2012/04/colegiais-no-japao-uniforme-de.html>. Acesso em: 2 ago. 2012.  

31 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Inuyasha_(personagem)>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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A forma como está inserido na sociedade trouxe muitos problemas para Inuyacha 

que, por muito tempo, foi rechaçado tanto pelos humanos como pelos youkai puros. Como um 

hanyou, Inuyacha não pertence nem a uma e nem a outra categoria de indivíduos. Isso levou o 

personagem a ter muitas dificuldades para encaixar-se socialmente e a buscar, com ímpeto, a 

Joia de Quatro Almas que poderia transformá-lo em um youkai completo (puro). 

Inuyacha e Kagome, cada um a seu modo, refletem sobre suas condições enquanto 

indivíduos considerados diferentes naquele contexto específico. Essa diferença em relação a 

outros personagens do enredo gera, nos dois, uma preocupação e uma busca constante para 

conhecerem a si mesmos. Kagome, por exemplo, só começou a perceber-se e a refletir sobre 

sua “identidade” após chegar ao Japão feudal. Inuyacha, por ter sido excluído e maltratado 

durante muito tempo, quer se tornar um youkai completo para sentir-se integrado a um grupo 

social.  

À medida que assistia a esse animê e realizava leituras sobre as questões 

referentes à identidade, comecei a construir analogias entre os conflitos dramáticos desses 

dois personagens com as ideias e concepções dos autores que dão suporte teórico às minhas 

reflexões. Inuyacha e Kagome suscitaram em mim indagações referentes a seus 

comportamentos, especialmente quando penso em ambos inseridos em um contexto onde são 

considerados diferentes e estranhos. 

Com a intenção de discorrer sobre esse potencial processo de “identificação” e da 

busca de si através do reconhecimento do outro, ou de seu estranhamento, inicio este capítulo 

com exemplos dos conflitos pessoais desses dois personagens com a expectativa de 

aprofundar a discussão sobre identidade pautada pelo conceito da diferença. 

 

Quando e por que pensar em diferença? 

 

Você já se sentiu estranho como um peixe fora da água? Com muitas pessoas a 

sua volta observando seu comportamento, sua vestimenta ou suas escolhas? Não se 

reconhecendo dentro de um grupo ou não compreendendo qual seu papel naquele contexto? 

Não se identificando com determinada situação e sem saber como se comportar ou agir em 

um local onde você se sente diferente? Já tentou pensar a respeito? Já percebeu que, 

circunstâncias como estas, podem fazer você buscar compreender e refletir sobre si mesmo? 

Quando penso nas situações da jovem Kagome, sentada na parte central daquele 

povoado, amarrada e sendo observada por estar vestida com uma roupa diferente, e, ao 

mesmo tempo, reporto-me a Inuyacha, quase sempre rechaçado e humilhado por representar a 
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junção de duas categorias de indivíduos, começo a me dar conta de que pensamos e 

analisamos melhor nossa situação a partir da relação que estabelecemos com o outro. 

Se Inuyacha, por exemplo, não tivesse sido apontado pelos demais como estranho, 

por ser fruto de uma relação entre um youkai e uma criatura humana; se ele não tivesse 

crescido ouvindo os demais habitantes de sua aldeia expor, constantemente, sua origem; e se 

não tivesse percebido, nos outros, diferenças tanto psicológicas quanto físicas, visto que 

Inuyacha possui orelhas e garras de cão, talvez nunca tivesse compreendido que é um hanyou 

ou, o que esta identidade significa. 

Enquanto realizava leituras, as concepções de alguns autores chamaram bastante 

minha atenção porque apresentam uma discussão sobre identidade e diferença, sobre a forma 

como estes dois conceitos podem estar interligados. Woodward (2000), por exemplo, relata 

uma narrativa dos conflitos ocorridos entre sérvios e croatas, sobre como esses dois grupos 

percebem-se e diferenciam-se, principalmente, quando destacam argumentações, em muitos 

casos equivocadas e confusas, em relação ao motivo dos seus desentendimentos e conflitos.  

A autora descreve um episódio narrado por um escritor e radialista a respeito da 

guerra entre sérvios e croatas, ocorrida na antiga Iugoslávia. Nesse episódio, o radialista conta 

que, ao dialogar com soldados sérvios, disse que não conseguia ver diferenças entre as duas 

categorias de indivíduos, e, em seguida, pergunta por que eles se consideram tão diferentes 

uns dos outros. 

A resposta apresentada por um dos combatentes participantes do diálogo é o 

estopim de um processo de análise e reflexão sobre como a identidade pode ser relacional e, 

portanto, depende da diferença para existir. Segundo o soldado, tudo entre sérvios e croatas é 

diferente, até mesmo os cigarros. O radialista, então, questiona: “mas eles são, ambos, 

cigarros, certo?” (WOODWARD, 2000, p. 7). Após o questionamento, o soldado encerra a 

conversa dizendo que, no final das contas, tanto sérvios quanto croatas são lixo dos Bálcãs. 

A partir desta narrativa, Woodward desenvolve uma análise a respeito de como 

podemos compreender nossas identidades e como certas concepções são construídas 

socialmente na cultura. Para a autora, este episódio representa o cerne de um conflito social e 

político que engloba posições opostas de identidades nacionais erigidas simbolicamente 

através de representações da linguagem e visualizadas por meio da diferença. 

 As reflexões de Woodward (2000) explicitam uma noção de “identidade 

relacional” (p. 9), que depende de outra para existir, que utiliza como suporte características 

externas a ela como condição de existência. O exemplo do conflito entre sérvios e croatas 
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evidencia uma concepção relacional de identidade ao esclarecer como cada um dos grupos 

compreende a si mesmo através das diferenças e/ou semelhanças que identifica no outro. 

Nesse sentido, Woodward (2000) utiliza o termo “sistemas classificatórios” para 

abordar a questão de como nossas identidades dependem da diferença para serem produzidas. 

Estas diferenças são apontadas por meio de aspectos simbólicos e sociais estabelecidos e 

desenvolvidos no interior da cultura, considerada “sistemas partilhados de significação” (p. 

41).  

Silva (2000) também desenvolve uma discussão sobre identidade e diferença, a 

partir de uma perspectiva relacional, quando destaca que: “Assim como a identidade depende 

da diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, 

inseparáveis.” (p. 75) Para o autor, afirmações e negações advindas dos processos de 

identificação induzem o surgimento de posições contrárias e igualmente importantes que 

definem quem o sujeito é. 

Esta proposta fica mais clara quando reflito, novamente, sobre o exemplo de 

Inuyacha e penso a respeito de sua condição enquanto hanyou. O personagem, ao assumir esta 

identidade, eximiu-se da ideia de ser um youkai ou um humano e, ao ser colocado em uma 

categoria de indivíduos, acabou por excluir-se ou, dizendo melhor, foi excluído das outras 

categorias possíveis. O ato de dizer ‘sou isto’ vem acompanhado da negação ‘não sou’ aquilo. 

Partindo desta perspectiva, Silva (2000) considera identidade e diferença categorias inseridas 

em um único contexto relacional e interdependente. Nesse sentido, afirmação e negação 

completam-se. 

Silva (2000) acrescenta a seu ponto de vista que, de maneira primária e em geral, 

temos o hábito de dar ênfase ou à identidade ou á diferença e, desse modo, acabamos por 

designar uma delas como a marca delimitadora da outra. De acordo com o autor, tal 

perspectiva, entretanto, desnivela estes dois eixos orientadores e, de certo modo, assenta em 

um plano mais elevado ou o primeiro ou o segundo. 

Mas, afinal, a identidade determina a diferença ou o caminho ocorre de forma 

inversa? Qual das duas entidades é o foco acionador da outra? Quando digo que pertenço a 

uma categoria de indivíduos estou me excluindo de outros grupos ou é a exclusão que define 

meu pertencimento? Estes são apenas alguns questionamentos que surgem a partir de 

reflexões sobre identidade e diferença. 

Para Silva (2000), precisamos e podemos pensar estas duas entidades como 

termos que atuam de forma recíproca e igualitária. Elas têm pesos equivalentes no processo de 

identificação dos sujeitos porque estão inseridas em um contexto múltiplo e relacional que 
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inviabiliza posições unilaterais de raciocínio. Neste sentido, o autor explica que “na 

perspectiva que venho tentando desenvolver, identidade e diferença são vistas como 

mutuamente determinadas” (2000, p. 76). 

Hall (2003), ao construir uma narrativa sobre a experiência diaspórica de 

imigrantes caribenhos para a Inglaterra, também elabora uma discussão que envolve 

concepções referentes à identidade, utilizando o papel da diferença no processo de 

identificação dos sujeitos. Para o autor, a noção restrita de diáspora e suas implicações são 

atividades pautadas pela concepção da diferença, são também concebidas dentro de um 

processo binário de pertencimento e exclusão, de oposições demarcadas por fronteiras que 

caracterizam o outro. 

A diáspora, de acordo com Hall (2003), é mais um exemplo dos processos de 

globalização pós-modernos que evidenciam o caráter diversificado, fragmentado, híbrido e 

múltiplo das sociedades contemporâneas. O autor nos ajuda a compreender que as ações 

migratórias não são recentes e podem ser visualizadas e identificadas nos mais diversos 

períodos históricos da humanidade. No entanto, acrescenta a esta perspectiva a compreensão 

de que estamos vivenciando uma época de globalização cultural e tecnológica, caracterizada 

pela dispersão planetária de fluxos humanos e informacionais desterritorializados, que 

transformam o globo em uma unidade complexa, descentralizada, onde o espaço-tempo é 

cambiante e irregular. 

Nesse sentido, Hall (2003) considera mais coerente falar em différance, dentro da 

percepção derridiana da palavra, do que balizar as ideias de identificação e identidade cultural 

em um processo de oposição binário que a terminologia diferença acaba por delimitar. O autor 

não exclui a noção de diferença de seus escritos, pelo contrário, vai além em suas análises ao 

explicar o conceito de différance:  

 
...uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não 
separam finalmente, mas são também places de passage, e significados que são 
posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo 
nem fim (HALL, 2003, p. 33). 

 

 Escosteguy (2001), ao elaborar uma cartografia dos estudos culturais e discutir 

as ideias de Hall sobre identidade e diferença, também considera o termo différance, utilizado 

pelo autor, uma possibilidade de transcender o jogo binário que, em muitos casos, embasa 

nosso sistema de significação para incluir a pluralidade de sentidos opostos e relacionais que 

circulam em nosso contexto cultural. 
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Hall (2003) afirma ser indispensável o uso da noção de diferença para a 

composição de nosso sistema significante e complementa que o uso dessa noção é elemento 

essencial da cultura. Entretanto, de acordo com ele, não podemos mais pensar a produção de 

significados fora de um embasamento histórico e temporal, é preciso adotar uma disposição 

pós-saussureana que englobe a ideia de diferença e suas implicações não como uma forma 

fixa e determinada, mas como um campo fluido e indefinível. Ou seja, é importante 

compreender que a noção de um sistema significante assentado em um pensamento binário e 

fixo de oposições é ilusório. 

Woodward (2000), ao aprofundar sua discussão a respeito de nossas identidades e 

do papel da diferença nesse contexto, analisa as oposições binárias elaboradas a partir da 

teoria linguística saussureana tão criticada por Hall (2003), fazendo uma analogia entre ela – a 

teoria linguística saussureana – e o arranjo de Derrida em relação aos dualismos erigidos na 

construção de significados que o autor nomeia como différance. 

Para Woodward (2000), Derrida assume um pensamento direcionado aos aspectos 

cambiante e irregular quando destaca que significante e significado possuem uma associação 

de incerteza caracterizada pelo vir a ser, ou seja, segundo ele nada é algo de fato, as posições 

sociais estão sempre em um campo deslizante e indeterminado em nosso sistema cultural. 

A relação binária de produção de nossas identidades por meio da diferença ou, 

dizendo melhor, esta associação de significados erigidos pela noção de différance evidencia 

os espectros de poder que permeiam nosso contexto. Woodward (2000) explica, ainda, que a 

categoria diferença é essencial para a concepção das identidades culturais, entretanto, a partir 

do momento em que constituímos um “outro”, estamos erigindo, automaticamente, um 

posicionamento de exclusão que abrange relações desiguais de poder. 

A esta perspectiva, Silva (2000) acrescenta que os processos de identificação e 

diferenciação são permeados por posicionamentos assimétricos e relações de poder que 

delimitam nossas identidades. O autor utiliza o termo “normalização” para exemplificar um 

dos processos mais discretos de construção social de relações hierárquicas, ou seja, ao 

normalizar uma “posição-de-sujeito”, define-se um parâmetro positivo que torna as outras 

identidades culturais indesejáveis e excluídas. 

Este imbricamento teórico entre os termos identidade, diferença, identificação, 

différance, relações de poder e sistema cultural faz parte de uma discussão sobre como 

podemos produzir nossas identidades e como somos representados na cultura. Passo, agora, a 

realizar uma discussão sobre a possível produção de identidades e subjetividades cosplay e 
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como elas podem ser caracterizadas e observadas em eventos que, a meu ver, assimilam e 

tornam aparentes várias das concepções que envolvem as sociedades pós-modernas. 

 

Quando as culturas nos interpelam 

 

Ao realizar a primeira etapa da pesquisa de campo, no SANA 2011, tive a 

oportunidade de fotografar e entrevistar um dos concorrentes dos campeonatos de cosplay que 

estava fantasiado como o personagem Shura de capricórnio do animê/mangá Os Cavaleiros 

do Zodíaco. No momento da entrevista, o cosplayer estava na fila que antecedia a entrada do 

palco das apresentações e conversar com este colaborador foi importante porque me 

possibilitou refletir sobre aspectos do comportamento de pessoas que fazem cosplay. Quando 

lhe perguntei qual seu personagem preferido e o motivo porque havia se fantasiado do 

referido personagem, o entrevistado disse o seguinte:  

 
O que eu mais gostei até agora, por incrível que pareça, esse, que estou vestindo 
agora, é o Shura de capricórnio.  
Primeiro, porque é o meu signo e porque eu sou muito fissurado em Cavaleiros do 
Zodíaco. Sempre tive vontade de fazer a armadura de capricórnio (Shura de 
capricórnio – entrevista realizada em 17/07/2011). 

 
 

Imagem 17: Cosplay do Personagem Shura de capricórnio do animê/mangá Os Cavaleiros do Zodíaco, fotos 
registradas no terceiro dia de SANA 2011. 
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De acordo com este colaborador, a seleção do personagem Shura envolveu uma 

forte afinidade. A atração pelo desenho Os Cavaleiros do Zodíaco, transmitido por veículos 

midiáticos brasileiros a partir da década de 1990 e a relação de semelhança entre os signos, do 

cosplayer com a constelação guia do personagem, foram determinantes na escolha e na 

utilização da fantasia.  

Shura é um dos doze cavaleiros de ouro da série Os Cavaleiros do Zodíaco, 

guiado pela constelação de capricórnio, que tem a obrigação de proteger a deusa Athena e a 

terra das forças do mal. Seu principal golpe chama-se excalibur e ambos os braços podem ser 

utilizados para a execução. Lembro que, durante a pesquisa de campo, aproximei-me deste 

cosplayer porque, além de ser fã do desenho, fiquei curiosa imaginando o motivo da escolha 

desse personagem e como a fantasia havia sido produzida. 

A série Os Cavaleiros do Zodíaco sempre me chamou atenção pela mistura de 

temáticas e enredos que apresenta em sua narrativa. Cada temporada do animê e do mangá 

apresenta aspectos mitológicos ocidentais e orientais que atraem o espectador porque agregam 

em sua combinação, aparentemente aleatória, uma lógica estrutural de sentidos.  

A figura dramática Shura de capricórnio, por exemplo, apresenta uma mescla de 

assuntos que englobam astrologia, astronomia e lendas de reis britânicos. O personagem é 

guiado por uma constelação do zodíaco; é guardião de uma das doze casas de um santuário 

que no desenho é localizado na Grécia. O nome de seu principal golpe é o mesmo de uma 

lendária espada medieval britânica e seu criador possui origem japonesa. 

Trouxe o exemplo deste cosplayer e relatei algumas concepções que orientam e 

distinguem o desenho dos Cavaleiros e do personagem fantasiado porque pretendo, a partir de 

agora, fazer uma discussão sobre certas propriedades que circundam nossas identidades 

culturais na contemporaneidade. Hall (2005) usa os termos hibridação e tradução, mas, como 

marco fundamental, utiliza a palavra globalização para destacar os acontecimentos que fazem 

parte do arranjo de nossas identidades nas sociedades atuais. 

Os processos e episódios contemporâneos que ultrapassam limites territoriais 

deslocando-se pelo globo e interligando comunidades aparentemente isoladas, produzem 

novos ajustes e distribuições espaço-temporais capazes de provocar a elaboração de 

significados que agregam e interconectam as culturas mundialmente. Hall (2005) afirma que 

essas “novas características temporais e espaciais, que resultam na compressão de distâncias e 

de escalas temporais, estão entre os aspectos mais importantes da globalização a ter efeito 

sobre as identidades culturais” (p. 68).  



82 

 

A globalização, como um processo que representa a aproximação de comunidades 

territorialmente afastadas, não pode ser considerada um acontecimento completamente 

contemporâneo. Ao contrário e, de certa forma, essas concepções estiveram presentes em 

vários episódios históricos da humanidade. Mesmo assumindo esta perspectiva, Hall (2005) 

acredita quea partir da década de 70 do século XX, principalmente após o desenvolvimento 

das novas tecnologias de informação e comunicação, o fluxo mundial de trocas culturais foi 

intensificado, tornando-se mais rápido e expressivo. Assim, os processos relacionados à 

globalização tornaram-se mais proeminentes.  

Desse modo, o surgimento e o desenvolvimento destes novos artefatos 

tecnológicos, capazes de relativizar distâncias, aproximar lugares e tornar um evento local 

pertinente às inúmeras comunidades do globo, refletem os principais aspectos sociais 

contemporâneos. Hoje, por exemplo, através da internet, posso tranquilamente acompanhar 

um acontecimento importante ocorrido no Japão e, de certo modo, ser interpelada por ele.  

Em 2011, quando o território japonês foi abalado pelo tsunami, 36 empresas de 

Manaus cogitaram a possibilidade de paralizar suas produções pela ausência de fornecimento 

de peças oriundas daquele país. Esperava-se, inclusive, uma falta de produtos tecnológicos 

nas prateleiras brasileiras32. A empresa Sony, localizada no nordeste do Japão, suspendeu a 

fabricação de artigos como o PlayStation 3 e o portátil PSP, muito consumidos no Brasil33. 

Em São Paulo, em 2012, foi realizado pela comunidade japonesa local um culto para 

homenagear as vítimas do desastre34. 

Para Giddens (1991), não é mais possível pensar a globalização baseada em 

conceitos ultrapassados de sociedade, pois o importante é compreender a vida social e o 

cotidiano dos sujeitos a partir de suas relações espaço-temporais, ou seja, a partir de uma 

análise que atravesse vias de presença e ausência simultaneamente, que englobe eventos 

distribuidos pelos mais diversos territórios do planeta. Giddens, assim como Hall, destaca o 

importante papel das novas tecnologias comunicacionais, responsáveis pelo realce e 

amplificação dos efeitos globalizantes. 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.sul21.com.br/jornal/2011/03/empresas-brasileiras-podem-paralisar-producao-
por-causa-do-terremoto-no-japao/>. Acesso em 10 nov. 2012. 

33 Disponível em: <http://conectionrw.blogspot.com.br/2011/03/terremoto-no-japao-paralisa-fabricas-da.html>. 
Acesso em: 10 nov. 2012. 

34 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/03/12/comunidade-japonesa-de-sao-paulo-
faz-culto-em-memoria-das-vitimas-de-terremoto>. Acesso em: 10 nov. 2012. 
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A relativização espaço-temporal conduzida, principalmente, pelo surgimento das 

novas tecnologias de informação, pode ser considerada uma das responsáveis pela emersão do 

sujeito pós-moderno, um indivíduo guiado por uma renovada percepção identitária, porém 

associada a uma ideia de identificação temporária e não a uma identidade fixa e definitiva. 

Este processo de identificação está alicerçado em sociedades de múltiplos sentidos híbridos, 

engendrados em um ambiente de imagens digitalizadas e mundializadas. Hall (1997) assume 

esta perspectiva ao afirmar que: 

 
A síntese do tempo e do espaço que estas novas tecnologias possibilitaram — a 
compressão tempo-espaço, como denomina Harvey (1989) —, introduz mudanças 
na consciência popular, visto que vivemos em mundos crescentemente múltiplos e 
— o que é mais desconcertante — “virtuais”... Estes são os novos “sistemas 
nervosos” que enredam numa teia sociedades com histórias distintas, diferentes 
modos de vida, em estágios diversos de desenvolvimento e situadas em diferentes 
fusos horários. É, especialmente, aqui, que as revoluções da cultura a nível global 
causam impacto sobre os modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, 
sobre suas aspirações para o futuro — sobre a “cultura” num sentido mais local  
(HALLL, 1997, pp. 17-18). 

 

A teia de sentidos culturais proposta por Hall (1997), com fluxos midiáticos e 

imagéticos que acabam por afetar e intervir na forma como os sujeitos se veem e se 

relacionam, não pode deixar de ser percebida a partir de relações hierárquicas que as 

atravessam, porquanto, certos territórios e comunidades possuem um maior acesso e também 

domínio sobre os meios tecnológicos responsáveis pela distribuição de informações e 

imagens. 

Quando se fala em imagens eletrônicas, por exemplo, Brea (2010) destaca a 

função delas enquanto participantes ativas da constituição da textura social contemporânea, 

visto que são difundidas mundialmente e tornaram-se ordinárias em nosso cotidiano. Neste 

sentido, Brea constrói uma discussão sobre a “hipervisão administrada” (p. 121), que seria a 

retenção de poder daqueles que desempenham o papel de controle sobre a presença e/ou 

ausência das visualidades na engrenagem social. Além disso, ressalta a importância da 

elaboração de dispositivos capazes de comportarem-se como estratégias de combate a este 

tipo de domínio. 

Estes privilégios hierárquicos significam, ao mesmo tempo, a detenção de poder 

das dimensões econômicas, políticas e culturais que norteiam os cotidianos dos sujeitos 

estabelecendo possibilidades de se visualizar e compreender os efeitos globalizantes nas 

culturas contemporâneas, até mesmo no que diz respeito à produção de nossas identidades.  

Dois aspectos são, com frequência, postos em perspectiva quando se fala em 

globalização e culturas: a homogeneização e a resistência aos efeitos homogeneizantes, por 
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meio de práticas fundamentalistas de oposição. Hall (1997), contudo, ao aprofundar suas 

análises, acrescenta a estas duas dimensões uma terceira que, a meu ver, mesmo indo de 

encontro à ideia de homogeneização, não se apresenta tão radical quanto as ações 

fundamentalistas de resistência. Ele considera a possibilidade de utilizar a diferença como 

uma forma necessária de incluir o novo nas culturas, porém, este “novo” seria um mix de 

sentidos hibridizados e diversificados. De acordo com Hall (1997), o “resultado do mix 

cultural, ou sincretismo, atravessando velhas fronteiras, pode não ser a obliteração do velho 

pelo novo, mas a criação de algumas alternativas híbridas, sintetizando elementos de ambas, 

mas não redutíveis a nenhuma delas” (HALL, 1997, p. 19). 

Canclini (1998), com o intuito estabelecer uma reflexão a respeito do modo como 

estão interconectadas as ideias sobre modernidade e pós-modernidade, apresenta o termo 

hibridação como uma maneira de pensar e compreender os processos sociais contemporâneos, 

principalmente no que diz respeito às culturas populares. Neste sentido, Canclini propõe três 

paisagens capazes de demonstrar como estes processos são criados e desenvolvem-se em 

nosso contexto. 

Inicio com o que Canclini (1998) denomina a “agonia das coleções” (p. 304), ou 

seja, o manifesto perfil híbrido de imagens e objetos que antes poderiam ser classificados 

apenas em uma categoria de agrupamento. Para o autor, hoje é quase impossível visualizar 

uma coleção uniforme que se enquadre, somente no culto, no popular ou no massivo.  

Em sintonia com esta concepção, retorno ao exemplo do personagem Shura de 

capricórnio, sobre o qual discorri no início desta seção. Apesar da sua origem japonesa, Shura 

possui em sua composição pisicológica e estética, aspectos orientais e ocidentais mitológicos 

hibridizados. 

O próprio quadrinho japonês pode ser apontado como uma imagem/paisagem que 

incorpora os processos híbridos atuais. De acordo com Canclini (1998), os “gêneros impuros” 

(p. 336), representados, principalmente, pelo grafite e pelos quadrinhos, são visualidades que 

renunciaram, em sua concepção, a ideia de pureza e unicidade. O mangá possui, em suas 

páginas, uma mistura de imagens e textos, sua estética contemporânea absorveu 

características da linguagem cinematográfica ocidental e do próprio desenho animado norte-

americano (GRAVETT, 2006). 

Os processos de “desterritorialização e reterritorialização” (CANCLINI, 1998, p. 

309) também se configuram como possibilidades de compreender esses trânsitos criadores de 

sentidos culturais e simbólicos híbridos. Canclini (1998) assinala o importante papel dos 

movimentos migratórios e das novas tecnologias midiáticas, responsáveis pela difusão de 
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mensagens e imagens. Ambos participam e, de certa forma, são decisivos na produção de 

novos sentidos híbridos e desterritorializados nos processos e práticas da cultura. 

Para Escosteguy (2001), Canclini concebe uma possibilidade de se compreender 

as identidades pós-modernas quando reflete sobre hibridismos a partir da observação de 

visualidades em territórios latino-americanos. Nesse sentido, a produção e o desenvolvimento 

de nossas identidades culturais passam a ser analisadas tendo como base a cultura visual 

contemporânea. Ainda de acordo com Escosteguy, Canclini define a cultura visual como “os 

diversos sistemas de imagens e desenhos presentes na organização simbólica de cada 

sociedade (arte, artesanato, meios massivos, arquitetura, desenho gráfico e industrial) e; 

também, os processos mistos onde esses sistemas se cruzam e interpenetram” 

(ESCOSTEGUY, 2001, p. 171). 

Canclini (1998), ao refletir sobre os imbricamentos das visualidades 

contemporâneas que representam o culto e o popular, o tradicional e o massivo na América 

Latina, pondera sobre os processos de identificação dos sujeitos que acabam passando pelo 

mesmo sintoma. Assim como os artefatos visuais contemporâneos não podem mais ser 

categorizados como únicos e/ou homogêneos, podemos dizer o mesmo de nossas identidades. 

Elas passaram a existir sem divisões delimitadas, sem fronteiras fixas, estão em um 

permanente “entre” hibridizado, em uma relação flutuante de coexistência. 

Quando utiliza o exemplo dos processo migratórios caribenhos, Hall (2003; 2005) 

também enfatiza as posições de trânsito nas quais nossas identidades estão imersas. Elas são 

formadas a partir de várias fontes culturais, captam sentidos de diversos sistemas 

simultaneamente e constituem-se como resultado destes encontros, dando corpo ao que o 

autor chama “estética diaspórica” (HALL, 2003, p. 34). Esta seria uma forma de compreender 

as identidades pós-modernas a partir de suas impurezas necessárias, de suas misturas e 

associações, pois é assim que o híbrido e o inusitado constituem-se. 

Essas produções de sentidos hibridizados, responsáveis pela constituição das 

identidades migratórias pós-modernas, são interpeladas pelos processos de “tradução” 

(HALL, 2005, p. 88), ou seja, pela configuração de identificações estabelecidas a partir de 

vínculos entre o local de origem e o novo espaço habitado, não redutíveis a nenhum dos dois. 

Assim, os sujeitos migrantes e traduzidos não podem mais ser tratados como únicos e 

singulares porque residem em um espaço de transição e diálogo entre o velho e o novo. 

Da mesma forma como Hall (2003; 2005) utiliza a ideia de tradução e hibridação 

para discorrer sobre aspectos sociais e identitários resultantes dos processos migratórios 

contemporâneos, faço, neste momento, uma analogia utilizando esses conceitos e suas 
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implicações para os indivíduos que praticam a atividade cosplay. Esses sujeitos, mesmo não 

tendo experienciado uma prática migratória, nos termos que o autor enfatiza, são interpelados 

por inúmeras imagens e mensagens que circundam os sistemas culturais pós-modernos e 

passam a assimilá-las e traduzi-las, ressiginificando-as e emprestando-lhes novos sentidos.  

Os cosplayers, quando se apresentam em um palco e desfilam pelos espaços dos 

eventos, incorporando personagens e criando novas relações interpessoais, vivem a 

experiência da tradução ao dialogar com outras identidades e/ou formas de identificação, ao 

produzir sentidos e significados contemporâneos hibridizados. Eles assimilam e traduzem 

significados culturais de diversas fontes, são interpelados por mensagens e imagens oriundas 

das tecnologias comunicacionais pós-modernas e acabam por construir novas percepções, 

produzem identidades culturais híbridas e passageiras. 

Ao absorverem significados de mensagens e imagens da cultura pop japonesa, 

norte-americana e brasileira, configurados por um conjunto de sentidos veiculados pela mídia 

e sustentados pelas experiências de consumo, os cosplayers constroem e produzem novos 

sentidos de si diante do outro e a partir das experiências culturais que os interpelam. 

 

Quero ser um cosplayer 

 

Há bastante tempo assisto a animês e leio mangás e estas são, de certo modo, 

práticas recorrentes em meu cotidiano. Quando comecei a frequentar animencontros, em 

Fortaleza, tinha sempre como objetivo principal a compra de quadrinhos japoneses e a 

visualização de desenhos animados do Japão. Nos eventos, procurava por lançamentos e 

produtos que estavam fora do mercado e eram facilmente encontrados com preços acessíveis. 

Foi em uma dessas idas ao SANA, com o intuito de comprar mangás, que pude 

ver e observar um cosplayer pela primeira vez. Ele caminhava pelos corredores do 

animencontro, exibindo sua fantasia e chamando a atenção dos participantes que circulavam. 

Instantaneamente, comecei a pensar a respeito e a me perguntar: por que aquele sujeito 

escolheu praticar a atividade de cosplay? Por que decidiu se tornar um cosplayer? 

Devo admitir que minha curiosidade inicial parou neste ponto. Não procurei 

investigar sobre o assunto ou assistir às apresentações dos campeonatos porque as filas eram 

sempre muito longas e meu maior interesse era comprar mangás e ver  desenhos. Somente 

após ser aprovada na seleção ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual e dar 

início à pesquisa, comecei a refletir com mais clareza sobre a questão e a prática do cosplay. 

Esta prática sempre havia chamado minha atenção, mas pensar sobre como cosplayers 
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traduzem, hibridizam e são conduzidos pelos sentidos, mensagens e imagens culturais que os 

interpelam é algo recente. 

A atividade cosplay surgiu nos Estados Unidos na década de 70 do século XX 

como uma prática vinculada às convenções do seriado Jornada nas Estrelas (Star Trek) e da 

saga Guerra nas Estrelas (Stars War) que à época estavam no auge do sucesso. Mesmo sendo 

uma atividade originada em território norte-americano, somente a partir da sua entrada no 

Japão, o cosplay tornou-se uma modalidade mundialmente popular (GOES; MATSUDA; 

NAGADO, 2011; MORI, 2008). 

O responsável pela chegada desta atividade ao Japão foi Nobuyuki Takahashi, 

jornalista japonês que em 1984, ao participar de uma convenção na cidade de Los Angeles, 

conheceu a prática do cosplay e acabou por dinfundi-la em seu país de origem por meio da 

escrita de matérias sobre o assunto. O termo cosplay foi cunhado por este jornalista a partir da 

junção das palavras inglesas costume play que, reunidas, passaram a significar a brincadeira 

de se fantasiar e representar um personagem (MORI, 2008). 

Os primeiros cosplayers japoneses a se fantasiarem como personagens de mangás 

e animês surgiram no evento Comiket (Comic Market), que atualmente acontece duas vezes 

por ano na cidade de Tóquio. Este animencontro foi o primeiro a ser organizado no Japão, a 

partir de 1975 e, não por coicidência, um de seus fundadores é o jornalista Takahashi, 

considerado também um dos principais responsáveis pela difusão da animação japonesa em 

outros países. 

Quando levo em consideração os aspectos que permeiam o surgimento e a 

expansão do cosplay e penso a respeito das leituras que realizei até agora, algumas questões 

tornam-se mais claras em minha mente, principalmente aquelas que relacionam a prática do 

cosplay com as mensagens e imagens virtuais veiculadas pela mídia, por novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Como mencionei anteriormente, o cosplay surgiu nos Estados Unidos, relacionado 

ao seriado Jornada nas Estrelas e ao filme Guerra nas Estrelas. Essas visualidades 

impulsionaram, inicialmente, uma prática hoje difundida pelos mais diversos espaços do 

globo. Não tenho como determinar, ao certo, quais países cultivam a prática cosplay, posso 

somente dizer que esta atividade cultural alastrou-se por muitos países. De maneira simples e 

despretenciosas, posso dizer que nasceu nos Estados Unidos, migrou para o Japão e espalhou-

se pelo mundo. 

Reconheço que está sequência ou cronologia é muito linear e não posso afirmar 

que ocorreu deste modo, sem desvios, interrupções ou percalços. Mas considero importante 
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refletir sobre os imbricamentos e as redes rizomáticas construídas a partir de relações e 

influências entre diferentes sistemas culturais, sobre processos de entrecruzamentos e 

migrações simbólicas através dos quais imagens e mensagens viajam livremente pelo globo, 

representando a criação de novos sentidos e significados, diferentes maneiras de os sujeitos 

identificarem-se e produzirem suas identidades e subjetividades. 

Quando o cosplay chegou no Japão, carregado de impressões oriundas da cultura 

midiática estadunidense, levou para o país um conjunto de ideias e sentidos que foram 

ressignificados pelos sujeitos e, ao mesmo tempo, traduzidos, como destacam Bhabha (1998) 

e Hall (2005). Eles não apenas foram ressignificados e traduzidos, mas, também 

impulsionaram a produção de uma identidade cultural cosplay japonesa que, mesmo tendo 

suas raízes em algumas visualidades ocidentais, não pode ser redutível a elas. 

Com o cosplayer brasileiro ocorre algo similar, a atividade cosplay possui 

influências norte-americas, japonesas e, provavelmente, de artefatos visuais dos mais diversos 

lugares. No entanto, pude perceber ao caminhar pelos corredores dos eventos nos quais 

realizei a pesquisa de campo e ao assistir aos campeonatos de cosplay, resquícios de múltiplas 

imagens residindo em único espaço, coabitando e dialogando não apenas no lugar, mas 

também nas subjetivações que os cosplayers constroem ao representá-las. 

São sentidos e imagens múltiplas produzidos pelos sujeitos a partir de artefatos 

visuais hibridizados que, naquele momento e eventos específicos, tornam-se proeminentes no 

cotidiano de cada um. As visualidades da cultura pop japonesa podem ser e, de certa forma 

são, uma forte influência nas representações dos cosplayers, fato que observei ao assistir aos 

campeonatos e ao realizar as entrevistas. No entanto, elas não são puras, misturam-se às 

significações norte-americanas e européias, mesclam-se a sentidos nordestinos e brasileiros, e, 

ao serem ressiginificadas e traduzidas pelos sujeitos, participam da  produção de identidades 

culturais cosplays únicas mas, ao mesmo tempo, hibridizadas e múltiplas. 

Barbero (2008), ao desenvolver uma discussão sobre como podemos pensar as 

relações sociais pós-modernas a partir da observação dos meios de comunicação, ressalta a 

importância de um pensamento sobre como nossas identidades culturais estão sendo 

elaboradas neste processo. O autor, contudo, proprõe uma mudança de foco, um 

deslocamento, pois considera importante inverter o caminho da pesquisa para pensar a 

sociedade e suas contextualizações com base não nas mensagens, mas nas negociações 

promovidas pelos sujeitos. Para o autor, “... o eixo do debate deve se deslocar  dos meios para 

as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, 
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para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes temporais” (BARBERO, 

2008, p. 261). 

Ainda de acordo com Barbero (2008), as identidades culturais pós-modernas são 

também mediadas pelas mensagens e imagens divulgadas por meios de comunicação que se 

tornam coautoras de uma relação local/global de múltiplas temporalidades, participando da 

constituição de sentidos erigidos por sujeitos que são interpelados (ESCOSTEGUY, 2001). A 

meu ver, é o que ocorre com a identidade cultural cosplay. 

As visualidades da cultura pop passeiam pelos cotidianos dos cosplayers, fazem 

parte de suas formações enquanto indivíduos e participam da constituição de suas identidades 

e subjetividades, sendo a identidade cultural cosplay mais evidente e impactante durante os 

eventos e os campeonatos. 

A produção de identidades, ou melhor, o processo de identificação dos sujeitos é 

um dos focos de interesse dos estudos culturais. Procura-se conhecer como os indivúdos 

veem-se e relacionam-se, como se inserem em um contexto social e como se identificam e são 

identificados nesse processo. Escosteguy (2001) enfatiza a participação dos meios de 

comunicação no processo de identificação dos sujeitos e, nesse sentido, destaca o aspecto não 

essencialista das identidades pós-modernas, ressaltando a necessidade de compreendê-las de 

uma forma descontínua, a partir de suas inserções em um contexto histórico e social. 

Para Hall (2005), estamos experienciando uma época caracterizada pela “crise da 

identidade” (p. 7), ou seja, as velhas constituições identitárias que alicerçaram por tanto 

tempo a sociedade entraram em declínio e abriram caminho para o surgimento de novos 

processos de identificação, descentrados e fragmentados. A ideia de um sujeito moderno 

unificado foi substituída pelo indivíduo em constante deslocamento, capaz de coabitar com 

várias identidades simultaneamente, de existir sob rasura e na fronteira. A identidade 

transformou-se em uma espécie de celebração móvel. 

Esta caracterítica da identidade cultural pós-moderna existe em consonância com 

os aspectos sociais que nos rodeiam, com os acontecimentos que nos interpelam e, de certo 

modo, são erigidos por nós. De acordo com Hall (2005): 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformado as sociedades modernas 
no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, 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 (p.  9). 
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Hall (2005) define as identidades culturais a partir das relações de pertencimento 

que as constituem, isto é, o sujeito pode ser identificado pela raça, língua, nacionalidade, entre 

outros aspectos capazes de serem interpretados como algum tipo de representação. Nas 

sociedades pós-modernas, entretanto, estas identidades não apenas se tornaram descentradas, 

cambiantes e múltiplas, mas também passaram a dividir espaço com novas reproduções 

identitárias, atreladas às marcas sociais contemporâneas, dentre elas, aquelas estabelecidas 

pelas repercussões midáticas e imagéticas, reproduções que considero as principais 

responsáveis pela constituição da identidade cultural cosplay. 
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REPRESENTANDO SENTIDOS, AFETOS E EXPERIÊNCIAS 
 

... além de gostar do personagem, eu escolho o que tenha, não vou dizer caráter, mas 
que tem a personalidade que me mostra no momento. Por exemplo, o Aizen, ele 
é sério, ele é centrado, tirando o lado ruim dele de maldade, ele é algo que me 
mostra, tipo, seriedade, muitas vezes concentrado, não que eu não possa brincar, mas 
é uma imagem que ele passa de mim, às vezes, em alguns momentos particulares. 
O Lavi é estabanado, ao mesmo tempo ele ajuda, aí tem esse tipo de ligação, da 
seriedade, estabanado, com a ajuda. Aí já tem o Schneider, que é aquela coisa, 
como é que eu posso te dizer, mais top, assim né, que dá pra te, né... Cada um vai te 
mostrando um pouquinho, vai mostrando um pouquinho de você, ao decorrer 
das passagens deles (Hyoga – entrevista realizada em 27/01/2012).  

 

Às vezes, fico imaginando quantas pessoas somos capazes de levar dentro de nós, 

quantos mundos e quantos universos transportamos ao longo de nossa jornada. Quantas 

naturezas coabitam nosso ser, esperando o momento de serem reveladas para afetar ou 

explicitar aspectos de nossa personalidade e comportamentos. Também me questiono a 

respeito dos conflitos internos que traspassam nossas condutas, as desordens emocionais que 

nos atravessam e nos irrompem, os tumultos subjetivos a que somos interpelados. 

 Ouvi o relato acima ao sugerir o seguinte tópico de discussão para meu 

colaborador: o que você acha que suas participações como cosplay, nestes concursos, falam 

de você? Este comentário me foi concedido enquanto visualizava, nos fundos do palco do 

teatro, onde ocorreriam os campeonatos, a movimentação de cosplayers de um lado para o 

outro, preparando suas fantasias para as apresentações. 

A resposta de Hyoga foi incisiva e mobilizadora. Devo, inclusive, admitir ter 

escolhido iniciar esta parte da escrita com o relato acima desde o momento em que o ouvi. 

Para este colaborador, integrante do grupo Gold Project, cada cosplay fantasiado nos eventos 

e interpretado durante os campeonatos diz um pouco dele. Fala sobre quem ele é, tanto 

durante a escolha do personagem como na ocasião das apresentações, mostram resquícios de 

sua personalidade e de suas decisões em cada situação. 

Schneider35, por exemplo, é um personagem do desenho animado Samurai X, 

integrante da organização dos cavaleiros negros e se apresenta como um indivíduo divertido e 

bem disposto, contrariando o perfil de seus colegas de grupo. Lavi36, contudo, é um 

                                                           
35 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_personagens_de_Samurai_X>. Acesso em: 5 
dez. 2012. 

36 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_personagens_de_D.Gray-man>. Acesso em: 5 
dez. 2012. 
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personagem do animê D.Gray-man, um amistoso e bem humorado jovem de 18 anos que está 

se preparando para ser um Bookman, ou seja, o sujeito responsável por escrever as histórias 

misteriosas ocorridas com os membros da ordem negra. 

Sousuke Aizen é uma figura dramática do animê/mangá Bleach. Nos primeiros 

capítulos do desenho, mostra-se uma pessoa tranquila, séria, amigável e admirada por todos. 

Após alguns episódios, no entanto, seu verdadeiro caráter e objetivos ficam aparentes, ele se 

revela um dos principais antagonistas da narrativa, quer alcançar o poder máximo de um 

shinigami37 através de meios considerados proibidos no enredo. 

Para Hyoga, os três personagens descritos acima trazem à tona aspectos de sua 

individualidade, suas imagens emitem algo que representam um pouco dele. Cada um, a seu 

modo, consegue conter e externar atributos pessoais, psicológicos e comportamentais que 

demarcam sua personalidade. Seja na forma como agem ou atuam no desenho, na maneira 

como se expressam e se colocam diante dos outros em suas respectivas narrativas, seja nas 

atitudes que tomam quando se deparam com situações de conflito.  

Hyoga, ao descrever os personagens e as relações construídas com cada um deles, 

complementou seu relato, utilizando as seguintes palavras: 

 
Ah! Eu fiz esse porque eu gostei desse porque ele me chamou a atenção nisso, 
me identifiquei nele, nisso, com termo de aparência e tal de postura. Ele vai 
mostrando aos poucos, não com relação ao caráter, eu me apaixono demais pelos 
malvados, que tem a roupa mais bonitinha e tal. Aí vem pra, mais na forma de 
agir, de pensar, às vezes. Não da maldade, vai pensar que eu sou um psicopata não, 
mas eles mostram bastante disso (Hyoga – entrevista realizada em 27/01/2012). 

 

Apesar de admitir que a escolha e a apresentação de cada cosplay são formas de 

expressar suas idiossincrasias, Hyoga teve o máximo de cuidado ao destacar que se sente 

atraído pelos vilões, embora não compartilhe os mesmos objetivos. Exaltou como aspectos 

mais importantes, tais como o estilo das roupas e a maneira como se comportam. Quando 

comecei a ouvir as entrevistas e passei a transcrevê-las, alguns destes apontamentos foram 

tomando corpo em minha mente, principalmente aqueles relacionados à escolha dos 

personagens e à forma como cada cosplayer se relaciona com eles. 

Uma expressão constantemente pronunciada por meus colaboradores era “eu me 

identifico com...”. Quando perguntava sobre o que os leva a escolher tal figura dramática, 

escutava quase sempre a mesma resposta: o estilo, o comportamento e as características 

                                                           
37 É um ser sobrenatural do desenho Bleach, inspirado nos shinigamis originais da cultura lendária japonesa. Eles 
podem ser comparados à morte no ocidente e possuem a obrigação de conduzir as almas para o mundo espiritual. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Shinigami_(Bleach)>. Acesso em: 5 dez. 2012. 
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psicológicas, estes são alguns dos aspectos mais sedutores. Após determinados relatos e 

reflexões, foi ficando evidente que os cosplayers desejam, através do uso das fantasias, da 

interpretação dos personagens e das apresentações, expressar algo de si, algo que é 

compartilhado com o cosplay fantasiado, atributos imanentes à personalidade de ambos.  

 

 

 
Imagem 18: Fotos de Rock Lee, em 17 de julho no SANA 2011. Quando o cosplayer entrou no palco e iniciou 
sua apresentação no campeonato individual, começou a simular golpes de Kung Fu para a plateia e os jurados 
com a intenção de incorporar o personagem. 
 

A minha primeira experiência foi... essa agora que eu tô como o Rock Lee, a 
primeira vez que eu venho. Aí me impulsionou porque eu sempre gostei, sabe, 
porque o Rock Lee tem um estilo de Kung Fu, eu treino Kung Fu, aí eu me 
identifico com ele. Ele é o único, assim, do animê do Naruto que não tem, assim, 
muitos superpoderes, ele vai, corre rápido, é forte, por isso que eu me inspiro 
nele. Aí eu gosto também de lutar no Kung Fu, tenho o estilo bêbado, que ele 
também usa. Por isso que eu me inspirei nele (Rock Lee – entrevista realizada em 
17/07/2011). 
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Este colaborador, mais do que qualquer outro, deu proeminência às relações 

pessoais que mantém com o personagem fantasiado. O fato de praticarem kung fu e terem 

aspectos comportamentais semelhantes foram motes decisivos no momento de definir o 

cosplay. Ao refletir sobre este trecho da entrevista, imagino se o cosplayer foi influenciado 

em suas escolhas a comportar-se como o personagem ou, se o uso da fantasia é um reflexo e 

uma maneira de posicionar-se no mundo. Nesse sentido, creio que deve existir um forte 

diálogo ou um entrecruzamento rizomático de fluxos afetivos entre cosplayer e cosplay, 

mobilizando-os mutuamente.  

Impulsionada por estes relatos, quero iniciar uma ponderação a respeito de nossas 

questões subjetivas, visto que as palavras “personalidade, comportamentos, atitudes e 

escolhas” estão, constantemente, presentes nas falas de alguns de meus colaboradores. Além 

disso, admito considerar a atividade cosplay uma questão não apenas de identidade, mas 

também de subjetividade. 

Em entrevista concedida ao programa “Salto para o Futuro” da TV Brasil, Martins 

(2011) pôs em perspectiva uma discussão que permeia a ideia/conceito de identidade e 

subjetividade no contexto contemporâneo. Para o autor, não escolhemos nossas identidades, 

elas nos são impostas por meio das relações que nos constituem e passamos a possuir ao 

longo de nossas vidas. Não temos alternativa porque são os outros – pais, família, escola, 

sociedade – quem as definem e as delimitam.  

A subjetividade, no entanto, existe de forma mutável, maleável e transformadora. 

Podemos moldá-la e, ao mesmo tempo, usá-la para nos aperfeiçoar enquanto sujeitos, 

alterando nossas relações interpessoais, nos inserindo de outra maneira no mundo e tornando-

nos pessoas melhores (MARTINS, 2011). 

De acordo com Hall (1997), nossas questões subjetivas estão relacionadas à “vida 

interior”, mas, por um bom tempo, praticou-se uma dissociação manifesta entre o dentro e o 

fora nos sujeitos. A divisão acentuada das disciplinas de sociologia e psicologia é um exemplo 

contundente deste jeito separatista de se compreender a formação do indivíduo, mesmo 

admitindo que, em certas ocasiões, é impossível assimilar e analisar fatos sociais sem erigir 

uma ponte entre os dois modos de entendimento.  

A cultura, no entanto, propõe caminhos alternativos para se visualizar o mundo, 

pois subverte esta partição ao se fazer presente em todos os contextos contemporâneos. Ao 

evidenciar a ideia de que a construção de significados é subjetivamente estabelecida e, do 

mesmo modo, está objetivamente presente e representada na sociedade, a cultura, mais uma 

vez, realça seu papel central e estabelece uma articulação perene entre nossas questões 



96 

 

subjetivas, sociais e identitárias. De acordo com Hall (1997), a partir de uma perspectiva 

cultural, o dentro e o fora, nos sujeitos, passam a ter uma ligação fronteiriça permeável e 

inconstante. 

Para Ronilk (2010), pensar a subjetividade contemporânea é também incorporar e 

cartografar os fluxos contextuais e afetivos que nos interpelam. É compreender que não 

podemos mais prescindir do social para alcançar o subjetivo, pois ambos estão de tal modo 

interligados que suas desagregações tornam-se inviáveis e dissonantes. A indagação não é se 

devemos desprender os indivíduos do mundo globalizado e complexo no qual estão inseridos 

para buscar um entendimento a respeito de suas questões subjetivas, mas, como alcançar os 

níveis individuais por meio das forças sensoriais que os afetam. 

 

 
 
Imagem 19: Imagem de Yumi Komagata, em 17 de julho de 2011, enquanto recebia, no palco do teatro, a 
homenagem de um colega. Yumi havia ajudado um grupo do Rio Grande do Norte, no SANA 2010, em uma 
apresentação de Os Cavaleiros do Zodíaco. Um dos integrantes desta equipe decidiu, então, organizar um 
pequeno número musical para Yumi durante o intervalo dos concursos de cosplay com toda a plateia assistindo. 
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Ah, sim, na verdade, não é eu que trago, né. É, assim, o personagem que me 
traz porque, a partir do momento que você veste um cosplay você tem que se 
comportar como tal. Eu, eu pelo menos, faço assim. Então, é o jeito de se 
expressar, de olhar, de andar, tudo, tudo isso, você tem de observar... E o que 
traz pra mim mesmo?... É só o orgulho de tá me dedicando, e o pessoal chegar 
pra mim e dizer que tá legal, que gostou, que me admira, assim, essas coisas. (Yumi 
Komagata – entrevista realizada em 15/07/2011). 

 

Quando questionei Yumi a respeito de suas participações nos campeonatos e sobre 

o que ela leva de si para as apresentações, recebi a resposta acima. A cosplayer possui uma 

opinião, até certo ponto discordante, se comparada aos relatos anteriormente citados, pois 

afirmou ser o personagem o principal responsável por evidenciar características 

comportamentais, atitudes, ações e condutas. Para Yumi, o cosplayer veste e corporifica os 

aspectos da figura fantasiada, levando para si o orgulho de ter o reconhecimento do público. 

Assim como Yumi, outros colaboradores deram ênfase à questão acima, 

ressaltaram ser o papel do cosplayer dar vida ao cosplay, assimilando suas características 

físicas e psicológicas para alcançar o máximo de similaridade em relação ao personagem. 

Shiryu, contudo, apresentou-me um posicionamento dúplice ao destacar que, tão importante 

quanto se identificar com a figura e observar os aspectos semelhantes que os unem, é o fato de 

o cosplayer materializar o cosplay, independente das aproximações que lhes sejam comuns. 

 
A gente incorpora assistindo o animê, vendo as ações do personagem, se 
identificando com ele e, quando chegar pra ensaiar, prestar atenção. Os ensaios, 
geralmente, têm uma pessoa que fica de fora vendo, analisando as nossas ações, a 
nossa atuação e, através dela, através dessa pessoa, que vai dizer pra gente o que 
a gente precisa modificar que a gente começa a incorporar, começa a ficar mais 
leve. Geralmente, basicamente, é através dos ensaios, que a gente começa a 
incorporar o personagem (Shiryu – entrevista realizada em 27/01/2012).  

 

Pensando nos pontos de vista apresentados pelos colaboradores, visualizo 

possibilidades relacionais. O cosplayer pode tentar se assemelhar ao personagem sem ter 

nenhum tipo de vínculo com ele. Pode optar por vestir, apenas, figuras dramáticas que se 

aproximem de sua própria personalidade e perfil físico, sendo também concebível a ideia de 

unir estes dois aspectos para incorporar uma figura com características parecidas com as suas 

ou não. Questões como estas são muito específicas, muito individuais no uso de cada fantasia. 

Existem, inclusive, outras dimensões que permeiam a seleção do personagem. A 

existência de um grupo e seus diálogos a respeito da produção das apresentações para os 

campeonatos são algumas delas. Os relatos abaixo me foram concedidos por dois membros do 

Gold Project, enquanto conversávamos na Biblioteca Municipal de Fortaleza.   
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...então, a gente, quando termina um evento, quando termina o SANA, a gente já tá 
se reunindo, alguém já tem alguma ideia ou então alguns já tão fazendo algumas 
pesquisas de uns animês legais e tal. Então, quando a maioria decide fazer aquele 
animê, então, a gente acaba decidindo os personagens, quem vai fazer quem 
primeiro, o personagem mais importante dentro da apresentação né... E aí a 
gente faz aquela votação, se, de repente, um personagem tiver duas ou três 
pessoas que querem fazer aquele personagem, acaba fazendo uma votação entre a 
gente, bem democrática né? (Sanosuke Sagara – conversa realizada em 29/07/2011)  
 
É, porque, assim, às vezes, a pessoa quer fazer, mas só que todo mundo acha que 
aquele personagem fica melhor em outra pessoa, então, quando tem três 
pessoas brigando por aquele personagem, acontece a votação pra saber quem... 
(Yumi Komagata – conversa realizada em 29/07/2011) 

 

Quando acompanhei os ensaios do grupo, já haviam escolhido o animê e decido o 

personagem que cada um iria fantasiar. Infelizmente, não tive a oportunidade de acompanhar 

essa etapa do processo. No entanto, ao dialogar com integrantes do Gold, percebi que para as 

apresentações, a delimitação da fantasia de cada cosplayer depende não apenas da vontade do 

sujeito. A escolha dos cosplays dos integrantes fica, de certo modo, submetida também à 

qualidade do projeto e às decisões do grupo. Nesse sentido, tornam-se aparentes algumas das 

relações de poder que envolvem a dinâmica da equipe, relações que irei discutir com mais 

profundidade à frente. 
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Imagem 20: Fotos da apresentação do animê Code Geass, grupo Gold Project, em 28 de janeiro no SANA Fest 
2012. Sanosuke Sagara, de branco, interpretando Lelouch. 

 

Fiquei entusiasmada ao acompanhar os ensaios do Gold, já havia assistido a 

apresentações e a campeonatos nos eventos, mas, pela primeira vez, tinha a oportunidade de 

presenciar um ensaio. Em um momento marcante, Sanosuke Sagara, considerado por alguns 

membros do grupo, o líder, tentava incorporar o personagem que iria fantasiar. Seus colegas, 

ao assistirem à encenação, ficaram pedindo que ele perdesse o ar submisso e obediente da 

antiga figura dramática encenada para assumir a personalidade altiva e orgulhosa de Lelouch, 

do animê Code Geass, personagem da apresentação que estava sendo preparada. 

Sanosuke passou algum tempo treinando na tentativa de mudar seu perfil durante 

o ensaio. Foi difícil alcançar, incorporar e representar aspectos comportamentais de Lelouch, 

pois Sanosuke tinha estabelecido forte ligação com o personagem chamado Sebastian 

Michaelis do animê Kuroshitsuji (O mordomo negro). Abandoná-lo foi bastante difícil, 

complicado. 

 
Olha, eu já fiz nove, já tô no décimo cosplay, mas de todos tem um que é muito 
especial pra mim, eu acho que foi o que eu mais fui atrás nos mínimos detalhes, 
nos acessórios, me preocupei com a maquiagem, fiz este cosplay e refiz ele seis 
meses depois porque realmente não tinha ficado como eu queria. É um 
personagem chamado Sebastian Michaelis, ele é um mordomo nesse animê, é um 
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mordomo da era vito..., que acontece na era vitoriana. É um personagem que chama 
muita atenção. Ele é muito, é muito intenso, é misterioso, por conta de por trás 
desse mordomo existir uns poderes sobre, sobrenaturais, que ele tem, né... Ele 
seria uma espécie de demônio que faz um contrato com uma criança de 12 anos que 
perde os pais num incêndio. A história é muito envolvente, ele é muito, muito 
impactante e sabe, ele mexeu muito, então eu acho que dos meus cosplays, que 
eu fiz e me senti bem mesmo foi fazendo ele, que eu me vestia e sentia 
incorporando o personagem (Sanosuke Sagara – entrevista realizada em 
15/07/2011).  

 

A escolha do cosplay, a incorporação do personagem e a relação que o cosplayer 

constrói não se resumem ao ato de vestir a fantasia. Pelo contrário, envolvem questões 

identitárias, subjetivas e comportamentais que reverberam até mesmo no cotidiano do sujeito 

participante do processo. Sanosuke, por exemplo, ao se fantasiar e interpretar Sebastian, não 

satisfeito com a primeira apresentação, decidiu aprimorar seu cosplay para repeti-lo em um 

evento futuro. Ele precisou fazer isso. Ficou tão envolvido com a narrativa do desenho e com 

o perfil psicológico da figura que fantasiá-la novamente tornou-se algo especial. 

É impressionante como podemos ser interpelados pelo ambiente no qual estamos 

inseridos. Sanosuke Sagara melhorou e repetiu a ação de vestir o cosplay de Sebastian para 

suprir uma necessidade particular. Sua subjetividade foi afetada, tanto pelo animê como pelas 

características do personagem, a ponto de levá-lo a decisão de refazer e aperfeiçoar a fantasia, 

para ele, de início, considerada insuficiente. 

Os cosplayers colaboradores desta pesquisa são, em sua maioria, jovens que desde 

a infância possuem uma forte ligação com os artefatos visuais da cultura pop midiática, não 

apenas a japonesa, mas de várias partes do planeta. Eles citaram constantemente a TV e a 

internet como fontes de informação, entretenimento e, de certo modo, de influência. A série 

Os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, foi mencionada em quase todos os relatos como o 

marco inicial de uma relação permanente e importante com essas visualidades nipônicas. 

A partir deste entrelaçamento de aspectos do cotidiano com visualidades, questões 

de subjetividade e o próprio ato de se fantasiar, percebo que a atividade cosplay não começa 

no animencontro e também não termina nele. Cada sujeito possui uma relação anterior, densa, 

com imagens e visualidades que são importantes em suas vidas. Estar no palco desfilando 

com um cosplay, se apresentando e recebendo o reconhecimento do público, envolve uma 

gama de referências cotidianas que chegam ao evento, ganham proeminência e partem dele 

para o dia a dia do cosplayer. 

Quando penso no termo subjetividade, no sentido desta pesquisa, me vem à mente 

o conceito de “subjetividade antropofágica”, cunhado por Ronilk (1998). Para a autora, 

estamos inseridos em um ambiente de profundas perturbações existenciais, sobre um terreno 
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ondulado, múltiplo e variável, onde nada é concreto e tudo está em constante ebulição, e é 

nesse contexto que nossas subjetividades são moldadas, hibridizadas e cartografadas na 

contemporaneidade.  

A subjetividade antropofágica surge a partir de uma necessidade dos sujeitos de 

não somente absorver as referências a seu redor, o outro, as dimensões culturais e visuais que 

os envolvem, mas, igualmente, de assimilar, deglutir, misturar e “expelir” algo novo, jamais 

visto e tocado. Ronilk (1998) afirma serem “as estratégias do desejo” responsáveis por definir 

o que será consumido, absorvido, hibridizado e manifestado. São as forças existenciais, 

afetivas e nossos desejos subjetivos que mobilizam esse modo antropofágico de subjetivação, 

capaz de produzir movimentos complexos de sentidos. 

As relações cotidianas dos cosplayers com as visualidades pop midiáticas 

manifestam-se em suas casas, em suas relações familiares, nos grupos de amizade, na 

preparação de suas fantasias, durante os animencontros, no momento das apresentações, nas 

escolhas corriqueiras do dia a dia, nas interações interpessoais, nos instantes possíveis de suas 

vidas.  Pude perceber isso nas observações da pesquisa de campo. Ao longo das próximas 

páginas, quero desenvolver pontos de discussão que abarquem essas interações subjetivas, 

visuais e cotidianas dos sujeitos colaboradores da pesquisa. 

 

Vivências cosplay: práticas cotidianas e relações sociais 

 

 
 
Imagem 21: Imagens do camarim do grupo Gold Project, em 27 de janeiro, um dia antes do SANA Fest 2012. 
Alguns membros da equipe preparavam os últimos detalhes de uma das fantasias. 
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As imagens acima foram registradas quando acompanhei o último dia de ensaio 

do grupo Gold Project, antes do SANA Fest. Ao analisar as fotos tiradas durante os 

animencontros e intercalar seus significados com os relatos de meus colaboradores, esta 

representação ganhou força e projeção pelo conjunto de sentidos, referências e vivências que 

deflagra. Nas imagens, membros do grupo dialogam e trabalham juntos com o intuito de 

finalizar os preparativos da apresentação.   

À medida que ia realizando as entrevistas ou ouvindo e transcrevendo os relatos, 

algumas palavras foram ganhando potência nas minhas reflexões, desencadeando sentidos e 

analogias não apenas pela forma como os cosplyers se posicionaram durante as narrativas, 

mas, especialmente, ao reacender sensações e significados vividos durante o ensaio e 

contaminar meu papel como pesquisadora. Duas expressões foram repetidas pelos 

colaboradores com constância e entusiasmo: amizade e família. 

 
A minha relação com o Gold Project é de amizade. Agora é de amizade. Eu não 
me vejo, assim, longe deles, como amigo e nem como cosplayer. Eu preciso, 
entendeu! Se eu quero continuar nessa vida de cosplayer, sei lá, nessa vida de 
interpretação, de atuação em grupo, eu acho que não me veria longe deles, 
sinceramente. Porque eles são pra mim uma família. Uma família que a gente, 
sei lá, uma família diferente. Onde tem pai, mãe, filhos, primos. Eu considero o 
Sanosuke Sagara, que é o coordenador do nosso grupo, um pai pra mim porque ele 
sempre me ajuda, sempre, sei lá. Além disso, além do grupo, das conversas em 
grupo, a gente tem uma conversa fora, ele me ajuda no que eu tô precisando, fora do 
grupo (Shiryu – entrevista realizada em 27/01/2012). 

 

Para Shiryu, as amizades desenvolvidas no Gold Project são tão importantes 

quanto os processos de produção das fantasias, os ensaios e as apresentações. O cosplayer 

chega a admitir que não se imagina participando de outra equipe ou fazendo, na atual 

circunstância, um cosplay sozinho. Sua inserção no grupo tem a potência de definir até 

mesmo sua identidade e subjetividade cosplay. Neste sentido, a equipe não se resume a um 

conjunto de pessoas reunidas para organizar um espetáculo, suas relações ultrapassam este 

limite e transformam-se em experiências cotidianas de estima e afeto. 

 
Eu comecei como staff. Na verdade, quando eu comecei com o gold, eu não 
tinha muitas amizades. Eu só tinha o Ikki, que era meu namorado. Eu não 
conhecia o pessoal, o resto do pessoal. Aí, com o tempo, é que foi se desenvolvendo, 
então, hoje, a gente já tá num nível, assim, bem maior, mas, antes, eu era só staff, 
então, eu só ajudava na apresentação, assim, por trás do palco, na montagem de 
cenário, né. Então, eu só fazia isso, hoje eu sou um membro, eu faço cosplay e me 
apresento com eles. Então, é um orgulho tá com eles. Eu amo esse pessoal. Eles 
são a minha segunda família. Sem eles, assim, eu nem sei o que é que eu faria 
(Esmeralda – entrevista realizada em 27/01/2012). 
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Esmeralda narra sua entrada no Gold Project e as etapas que vivenciou até se 

tonar uma cosplayer definitiva do grupo. Em suas palavras, deixa claro que sua inserção na 

família Gold representa, também, a configuração de uma identidade. Essa participação é tão 

importante para a cosplayer que ela chega a confessar seu amor pelos demais membros da 

equipe e reconhece que não sabe como se comportaria na ausência deles. 

Quando assisti aos ensaios e observei a dinâmica organizacional do Gold, pude 

perceber uma grande integração e, do mesmo modo, embates e conflitos entre seus membros. 

Por exemplo, havia cobranças por atitudes mais responsáveis como o cumprimento de 

horários e a participação mais assídua nos ensaios para as apresentações. No entanto, também 

ocorriam diálogos amistosos, compartilhamento de experiências e atitudes de cumplicidade. 

A equipe possui um líder que aconselha, coordena, faz a mediação dos debates 

durante as tomadas de decisão e, ao mesmo tempo, enfrenta disputas de poder. Os encontros 

não acontecem somente durante os eventos ou nos ensaios. Seus membros reúnem-se 

cotidianamente para conversar, partilhar experiências e se divertir, utilizando, inclusive, a 

internet como um vetor de comunicação de ideias e integração. 

O Gold Project simboliza, de certo modo, um tipo singular de família 

contemporânea. Apresenta as características de um grupo cuja convivência se constrói pela 

partilha de afetos e constituição de identidades, mas, sem a influência de vínculos ou laços 

sanguíneos, por meio de práticas e contextos socioculturais pós-modernos. Seu surgimento 

está baseado na visualização de desenhos nipônicos e na participação em animencontros e 

campeonatos de cosplay. 

Velho (2006), ao elaborar uma discussão sobre as culturas juvenis 

contemporâneas e suas relações de sociabilidade, afirma estarem os jovens imersos em tramas 

de “multipertencimentos” (p. 193), ou seja, suas participações e presenças em projetos 

coletivos representam também a possibilidade relacional e dinâmica de identificação e 

constituição de subjetividades. Para o autor, apesar de vivenciarem suas experiências a partir 

de questões individuais e até mesmo egocêntricas, os jovens procuram participar de grupos 

móveis e envolventes que possam diferenciá-los e, simultaneamente, desvinculá-los de 

paisagens estereotipadas. 

Neste sentido, projetos coletivos cruzam-se aos individuais e se bifurcam em 

percursos múltiplos capazes de significar e representar modos de subjetivação. Não é meu 

propósito elaborar uma discussão a respeito das culturas juvenis da mesma maneira que não 

pretendo categorizar os cosplayers nesse grupo. Porém, ao enfatizar a perspectiva de Velho 

(2006), busco amparar, em termos teóricos, minhas reflexões sobre o Gold Project. A ideia de 



104 

 

família, no caso da equipe, extrapola laços convencionais e alcança outros campos de estudo 

relacionados às teias de sentidos tecidas entre eles em novos contextos socais. 

As palavras pronunciadas por Shiryu e Esmeralda, nos relatos acima, ganham uma 

dimensão social e cultural que vai além de suas próprias compreensões. Suas presenças nas 

apresentações e as relações afetivas que constroem cotidianamente com os colegas do grupo 

sedimentam e participam da configuração de suas formações como sujeitos dando contorno 

não apenas às experiências diárias de cada um deles, mas, também, à composição de seus 

territórios existenciais.  

Não somente os entrevistados pertencentes ao grupo Gold Project destacaram a 

importância das relações de amizade em suas vidas e nas atividades que realizam como 

cosplayers. Ouvi, com frequência, colaboradores relatarem que a primeira fantasia tinha sido 

escolhida e usada por causa da influência de amigos. 

Além disso, as redes de sociabilidade erigidas nos eventos não se resumem aos 

grupos que se encontram para ensaiar e organizar apresentações. Os competidores das 

categorias individuais dialogam, trocam experiências e se ajudam nos corredores dos 

camarins, durante os concursos, sendo ou não integrantes de alguma equipe. São visíveis as 

relações interpessoais que se constroem nesse ambiente, mesmo com toda a atmosfera de 

competição. 

O ato de se fantasiar e se tornar um cosplayer envolve dimensões subjetivas e 

comportamentais que traspassam relações de amizade e acabam espelhando a própria 

personalidade e, até mesmo, a individualidade dos sujeitos participantes do processo. Por 

exemplo, algumas das expressões mais pronunciadas pelos colaboradores desta pesquisa 

foram: trabalho, perfeccionismo, reconhecimento e diversão. 

 
Foi de Berserk, Griffith, que foi uma armadura. Fiz com o meu namorado. Aí a 
gente fez WCS. A gente não ganhou, mas ficou como experiência também. Era 
uma armadura, foi muito difícil. Eu fiquei meses e meses em casa. Era cola de 
sapateiro todo dia lá em casa, cheirando cola de sapateiro direto pra fazer essa 
armadura, deu muito trabalho. No dia do evento, a gente ainda tava fazendo e era 
um personagem que ele era um deus no animê, ele era um deus. Então, foi o melhor 
personagem que eu fiz. Até hoje, foi o que eu gostei muito de ter feito, porque 
deu trabalho (Esmeralda – entrevista realizada em 27/01/2012).  

 

O relato acima me foi concedido quando perguntei à Esmeralda qual cosplay ela 

mais havia gostado de utilizar e o porquê. A colaboradora, instantaneamente, respondeu ter 

sido a fantasia para apresentação na fase preliminar do World Cosplay Summit (WCS), 

ocorrida no SANA Fest 2011, quando confeccionou uma armadura com muita dificuldade. 

Fiquei surpresa ao descobrir que a cosplayer gostou de realizar esse projeto, mesmo não tendo 
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ganhado o concurso, justamente porque foi ele o mais trabalhoso e que demandou enorme 

tempo de produção.   

As palavras de Esmeralda não apenas ressaltam uma característica de sua 

personalidade, como também enfatizam a importância da atividade de cosplay em sua vida. A 

colaboradora gostou de se fantasiar de Griffith, figura dramática, a indumentária mais 

complicada que já produziu e, também, a mais prazerosa. Para ela, se ver utilizando aquela 

armadura e perceber que seu trabalho e sua dedicação foram os principais responsáveis pelo 

cumprimento do projeto, desperta enorme euforia. 

 
Sempre fui muito perfeccionista em tudo, inclusive quanto à fidelidade dos 
meus cosplays, gosto de desafios e gosto de tentar sempre melhorar, fazendo o 
melhor cosplay possível. Significa que tento dar meu melhor para me “tornar” o 
personagem, ou o que ele seria se realmente existisse. É isso (Bartholomew Kuma – 
entrevista realizada por e-mail em 23/07/2011). 

 

Bartholomew, além de destacar um atributo de sua subjetividade, enfatiza, 

igualmente, o quanto é importante usar a fantasia e, mais do que isso, dar vida a ela, trazer 

para o mundo real um personagem, animado, que existe apenas na nossa imaginação. 

Perfeccionismo e desafios são as principais palavras utilizadas pelo cosplayer quando 

descreve suas experiências com cosplay e sua dedicação aos projetos. 
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Imagem 22: Bartholomew Kuma, personagem do desenho One piece, no terceiro dia de campeonatos do 
SANA 2011. 

 

Alguns cosplayers compram suas fantasias em lojas especializadas ou fazem 

encomendas a cosmakers, profissionais responsáveis por fabricar cosplays. Não obstante, 

durante a pesquisa de campo, percebi que meus colaboradores, apesar de em alguns 

momentos contratarem costureiras para a confecção das roupas, acompanham todo o processo 

e articulam, com elas, os ajustes finais. Ou seja, eles produzem os acessórios, as armas, as 

espadas, os adereços ou qualquer outro objeto que forneça maior fidelidade ao cosplay em 

relação ao personagem. Fiquei sabendo, inclusive, que este é um dos critérios de participação 

e avaliação nos campeonatos. 

Escolher o personagem e trazê-lo para a realidade, ao mesmo tempo percebendo o 

reconhecimento do público, são alguns dos aspectos mais destacados pelos cosplayers 

participantes desta pesquisa. Os aplausos da plateia durante as apresentações; as fotografias 

registradas com fãs do desenho nos corredores do animencontro; receber algum prêmio, 

mesmo que de valor irrisório; e a constatação de que toda a dedicação direcionada àquele 

projeto obteve retorno, são questões cruciais e mobilizadoras para os cosplayers.  

Dois relatos feitos pelos entrevistados me chamaram bastante atenção porque 

exemplificam, dizem respeito ao empenho de cada um no momento de confeccionar a fantasia 

e interpretar o personagem. Ikki ressaltou ter colado oito piercings em seu rosto para 

incorporar uma figura dramática da série Naruto. Yumi Komagata admitiu ter perdido cinco 

quilos para vestir um cosplay e também narrou que uma amiga cosplayer, havia raspado a 

sobrancelha para conceber e interpretar Mu de Áries, da série Os Cavaleiros do Zodíaco. 

Pais (2006) afirma que estamos vivendo em um momento de incertezas e 

flutuações, onde nada é fixo e nem pode ser previamente determinado. Nessa conjuntura, 

defende a ideia da busca por um “poder performativo” (p. 12), que possibilita trânsitos 

existenciais mais convenientes e adaptados a nosso contexto contemporâneo incerto.  

Para o autor, quando alguém, em um videogame, assume o papel de herói e 

coordena uma missão, está automaticamente evocando a possibilidade de comandar um 

destino, interiorizando desafios e excitações oferecidos pela adrenalina do jogo, projetando e 

vivendo perspectivas adequadas à realidade social. Nesse sentido, Pais (2006) utiliza o termo 

“culturas performativas” para discorrer sobre movimentos e ações juvenis que procuram 

transcender fronteiras e ir além daquilo previamente estabelecido. 

Mais uma vez, destaco que não estou enquadrando os cosplayers no grupo de 

jovens e nem quero afirmar serem eles adultos ou crianças porque, a meu ver, é impossível 



107 

 

categorizar seus perfis somente a partir dessa perspectiva. No entanto, ao ler e refletir a 

respeito dos posicionamentos conceituais de Pais (2006), suas propostas se tornaram 

pertinentes à discussão que venho desenvolvendo na investigação com cosplayers. 

Os colaboradores desta pesquisa acreditam naquilo que fazem e destinam boa 

parte de seu tempo para cumprir seus papeis da melhor forma possível: compram tecidos; 

dedicam horas e horas produzindo uma arma ou uma espada; caminham pelas ruas 

procurando perucas e acessórios capazes de fornecer maior vitalidade ao personagem 

fantasiado; encomendam lentes de contato de outros países para ficarem com um olhar mais 

adequado à figura dramática; e, no momento da apresentação, incorporam os personagens 

dando-lhes vida, deslocando-os de seus imaginários. 

Os cosplayers entrevistados procuram personagens adequados às suas 

personalidades e têm a expectativa de serem reconhecidos ao interpretá-los com perfeição. 

Incorporar, nesse sentido, uma figura dramática, significa ultrapassar limites, assumir a 

posição do herói que vence desafios e enfrenta inimigos com força e coragem. Os 

colaboradores buscam aventuras, sensações, prazer, emoções e diversão. Ou seja, o ato de se 

fantasiar é uma forma de projetar outras possibilidades existenciais tendo em vista a sociedade 

na qual estão inseridos. 

 

Cosplayers, visualidades e cultura visual 

 

 
 

Imagem 23: Foto de uma das apresentações da categoria livre, em 16 de julho no SANA 2011. 
 



108 

 

Fotografei a imagem acima no segundo dia do SANA 2011. Estava sentada 

próxima ao palco na expectativa de registrar as apresentações e com a intenção de observar 

detalhes, passagens e aspectos importantes dos campeonatos. No momento do registro, uma 

equipe se apresentava no concurso de cosplay livre de forma irreverente e descontraída, ouvia 

constantemente risos da plateia que gritava com entusiasmo e elogiava e/ou criticava o 

espetáculo. 

Enquanto assistia à apresentação e tentava fotografá-la, um sujeito levantou a mão 

com uma máquina para fazer o mesmo. Fiquei irritada, aquele objeto e seu dono estavam 

atrapalhando e interferindo na minha visão. Preparei, então, o aparelho fotográfico para tirar 

uma nova foto, agora, sem interferências nem obstáculos, no entanto, mais uma vez, o 

participante do animencontro levantou o punho e invadiu o enquadramento da imagem. Nesse 

momento, certas reflexões foram despertadas em minha mente e desisti de tirar mais 

fotografias. 

Percebi que não eram necessárias, pois havia conseguido registrar aquele 

acontecimento e as relações sociais, culturais e subjetivas presentes em seu contexto. O 

proprietário daquela máquina estava me oferecendo a possibilidade de conhecer o seu olhar, 

estava confirmando sua presença e participação naquele espaço e, inconscientemente, 

exigindo que sua interpretação pictórica fizesse parte de meu registro. 

Após o início da análise dos dados produzidos durante a pesquisa de campo, 

quando retornei às fotografias tiradas nos animencontros e comecei a examiná-las com mais 

profundidade, esta imagem me chamou atenção e me levou de volta ao espaço do evento pela 

diversidade de percepções que suscita. Sugere uma multiplicidade de interpretações e 

subjetividades que, envolvendo as conexões visuais expressadas, podem configurar e 

evidenciar, a meu ver, diversas possibilidades de representações culturais do olhar.  

 
Como sabemos, o olhar sempre está traspassado por condições e referentes que se 
superpõem tais como classe, raça, idade, estilo de vida, preferências sexuais e muitas 
outras. Via olhar, essas relações embebem (contaminam) o espaço da imagem com 
informações, preconceitos, expectativas e predisposições, transformando-o em 
espaço de interseção, de interação e diálogos com subjetividades e, por isto mesmo, 
passível de sugerir e influenciar reposicionamentos sócio-simbólicos e, inclusive, 
repulsa (MARTINS, 2008, p. 31); 

 

Ao observar esta imagem, ultrapasso a condição de expectadora do campeonato 

para ir mais além, pois visualizo não apenas minha posição enquanto sujeito que fotografa o 

acontecimento, mas, igualmente, projeto, imagino relações e sentidos culturais, sociais, 

identitários e subjetivos dos demais indivíduos cúmplices desse registro. 
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Quando visualizo e reflito sobre esta reprodução, testemunho minha postura como 

pesquisadora e participante do animencontro, mulher, fã de artefatos visuais da cultura pop 

japonesa e admiradora de cosplayers. Desfruto da possibilidade de evocar e presumir desejos 

e afetos que mobilizam as concorrentes dos campeonatos no canto superior da imagem e, do 

mesmo modo, impulsionam o indivíduo a estender a mão encoberta por aquela luva com 

aspectos estéticos tão significativos. 

O teatro estava quase completamente cheio no momento da fotografia. A multidão 

gritava e ovacionava a apresentação. Consigo lembrar deste detalhe mesmo não tendo o 

registro visual dos demais membros da plateia porque estão vivas, em minha memória, as 

imagens das inúmeras pessoas que, assim como eu, as cosplayers e o invasor da foto, 

participaram daquele acontecimento, interagindo e mobilizando olhares.       

De acordo com Martins (2008, p. 30), a cultura visual busca interpretar “o papel 

social da imagem na vida da cultura”. Para o autor, as concepções que permeiam os 

desdobramentos da virada cultural e do pós-estruturalismo, nas quais a cultura ganha um 

papel central como mediadora histórica e mutável da vida, conduzem, também, ao 

deslocamento de percursos e movimentações que possibilitam o entrelaçamento da 

localização das imagens em interação com os sujeitos na contemporaneidade (MARTINS, 

2007).  

Para a cultura visual, o cerne da compreensão das imagens reside justamente nos 

processos e relações cotidianas dos indivíduos e suas práticas do olhar. O entendimento dos 

produtos imagéticos, nesta perspectiva, não se limita à interpretação de seus conteúdos 

estruturais e estéticos. A compreensão das especificidades visuais e suas características 

traspassa este cenário para dar ênfase à própria relação do sujeito com a imagem e aos 

aspectos culturais que permeiam tal interação. 

Como área interdisciplinar de conhecimento e pesquisa, a cultura visual se propõe 

a dialogar com diversos campos de estudo como as artes, a mídia, o cinema, a fotografia, a 

publicidade, os registros imagéticos históricos, além das visualidades cotidianas e populares, 

mas, também e principalmente, incorpora os aspectos sociais do olhar nesta intricada tessitura, 

durante seus processos de reflexão e análise (MARTINS, 2007). 

Deste modo, no instante da apresentação reproduzida na fotografia, considero as 

interações e ações performáticas erigidas entre o meu olhar e o das cosplayers, o olhar do 

indivíduo que usava a luva e dos demais integrantes da plateia com as visualidades da cultura 

pop nipônica e midiática, como sendo formas de reprodução das diversas possibilidades 

relacionais e contextuais que envolvem as atitudes do ver e suas reverberações.  
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Mirzoeff (2003) ressalta o importante papel da imagem no cotidiano da vida 

contemporânea. Assim como a criação da prensa tipográfica representou a entrada na 

modernidade, a imagem e sua acessível produção, reprodução, distribuição e circulação são os 

princípios mais significativos de nossa transição para a pós-modernidade. Para o autor, a 

escrita não será completamente substituída por produtos imagéticos, no entanto, com o 

surgimento das novas tecnologias informacionais, as possibilidades de redes interativas de 

trocas visuais tornam-se complexas, aparentes e manifestas. Nesse sentido, “Ahora la 

experiencia humana es más visual y está más visualizada que antes” (p. 17). 

Ao mesmo tempo em que evidencia o papel das imagens na contemporaneidade, 

Mirzoeff (2003) igualmente desenvolve um relato e uma crítica a respeito das características e 

dos problemas surgidos a partir desta inexorável inserção. A frase que utiliza - “Qué debemos 

creer si ver ya no significa creer?” (p. 19), põe em perspectiva sua ansiedade em relação à 

entrada imanente das imagens na vida cultural e suas interações cotidianamente estabelecidas 

com os sujeitos. Nem tudo o que é visto pode ser considerado real ou fazer sentido, as 

imagens começam a ter certa vitalidade e percorrem espaços sem termos a certeza do que está 

sendo visualizado. 

Nesta perspectiva, a cultura visual reforça sua importância como campo 

transdisciplinar de estudos que busca compreender as relações, as produções subjetivas e as 

conexões estabelecidas entre os sujeitos e os artefatos visuais.  

 
La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el 
consumidor busca la información, el significado o el placer conectados con la 
tecnología visual. Entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato 
diseñado ya sea para ser observado o para aumentar la visión natural, desde la 
pintura al óleo hasta la televisión e Internet (MIRZOEFF, 2003, p. 19). 

 

Para Chaplin e Walter (2002), a cultura visual não se preocupa tanto com a 

maneira como os indivíduos veem as relações culturais e suas inserções na sociedade. O cerne 

de seus estudos é, sobremaneira, a compreensão de nossa “visión mediatizada” (p. 42), ou 

seja, a forma como os sujeitos enxergam e interagem com qualquer tipo de imagem 

produzida, distribuída e em circulação pelo mundo. 

Ao mesmo tempo em que evidenciam esta posição, os autores destacam que esta é 

uma via de mão dupla, um intricado processo cultural e imagético que envolve o olhar e o 

contexto social. De certa forma, as imagens representam nossa realidade, convidam, articulam 

sugerem diálogos e interações com mensagens e informações visuais que acabam por 

reverberar na maneira como os indivíduos se veem, enxergam o mundo a seu redor e aos 
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outros nessa conjuntura. Imagem, cultura e sujeito tornam-se, assim, um entrelaçado escopo 

social de interações, interpretações e análises. 

Ao refletir sobre os conceitos de cultural visual apresentados e realizar 

associações com a fotografia analisada, relembro os imbricamentos e as ligações múltiplas e 

rizomáticas existentes entre os artefatos visuais nipônicos, as vivências imagéticas e 

performáticas elaboradas pelas cosplayers, as experiências visuais sentidas e externadas pelo 

invasor da foto e a posição que ocupei ao registrar estes acontecimentos. Estas imagens 

mentais me despertam para concepções a respeito dos constantes e entremeados processos 

pictóricos, subjetivos e culturais que nos envolvem. 

Um termo que me chama bastante atenção neste complexo e intricado campo de 

pesquisa e estudo é, “visualidade”. Quando iniciei minhas leituras e investigações, o uso desta 

palavra confundia as análises que realizava e, do mesmo modo, me conduzia à exploração de 

novas ideias e esclarecimentos. Para Chaplin e Walter (2002), existe uma diferença eminente 

entre visão e visualidade. A primeira representa os aspectos fisiológicos que compõem o 

nosso olhar, enquanto a última está intimamente ligada às relações construídas entre o 

contexto social e cultural que nos envolve e as práticas do ver. Para os autores, “la visualidade 

es la visión socializada” (CHAPLIN; WALTER, 2002, p. 41). 

Quando observo e reflito sobre as imagens registradas durante os animencontros 

e, mais especificamente, a respeito da fotografia anterior, o termo “visualidade” irrompe o 

percurso de minhas reflexões tomando forma, se transformando em algo mais concreto e 

palpável. As interações e as ações culturais elaboradas pelos cosplayers participantes desta 

pesquisa, com as visualidades pop nipônicas e midiáticas, concebem uma espécie de 

movimento cultural que engloba não apenas a vida particular de cada um deles, mas, 

igualmente, ocupa e conquista um espaço importante em suas relações sociais. 

 

Pedagogias culturais: visualidades nipônicas e conhecimento 

 

Olha, eu acho que Os Cavaleiros do Zodíaco ainda continua bastante impactante né. 
É um animê que por mais que as pessoas achem que não passa uma mensagem, 
por trás daquela luta, daquela coisa sanguinária que falam e tal, que é violento, 
por trás daquilo tudo tem uma mensagem né, que é a mensagem de 
solidariedade, de amizade. São amigos que estão, são amigos que estão lutando 
pelo mesmo objetivo né, apesar de ser uma deusa, seja ela fictícia ou não, que é uma 
religião, uma coisa diferente, mas a gente tenta ver pelo lado de companheirismo 
né, de um ajudar o outro, de querer os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Juntos 
eles tão se unindo pra que isso possa se tornar real, né. Proteger sempre naquele 
esquema de o bem sempre vai vencer o mal... (Sanosuke Sagara – entrevista 
realizada em 15/07/2011)  
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O relato acima me foi concedido quando perguntei qual o animê considerado mais 

atrativo e o porquê. Os Cavaleiros do Zodíaco, mesmo sendo um desenho da década de 1990, 

foi a primeira opção apresentada por Sanosuke Sagara. Para o cosplayer, não existem somente 

aspectos agressivos no seriado. A composição da narrativa, com um grupo de amigos que 

caminham juntos e se ajudam em prol de objetivos em comum, é o aspecto enfatizado. A 

mensagem do animê não se limita às suas lutas ou à violência, mas à união do grupo e às suas 

relações de amizade.  

Foi contraditório e ao mesmo tempo compreensível ouvir estas palavras de meu 

colaborador, pois sua opinião a respeito do desenho revela, de certo modo, os conflitos e as 

discussões que circundam os animês em geral. Quando mais jovem, ao assistir às séries Os 

Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z, lembro-me de escutar constantemente familiares 

comentando como eu podia gostar de filmes tão violentos e sem sentido.  

Os seriados apresentavam cenas de luta com muita dramaticidade e hematomas, 

no entanto, não continham apenas isso. Seus enredos possuíam características que me 

envolviam com os personagens de tal forma que não conseguia deixar de acompanhá-los ao 

mesmo tempo em que desejava desfechos positivos para as narrativas.  

Força de vontade, honestidade, sinceridade e trabalho duro são alguns dos 

aspectos importantes destacados por Ikki. De acordo com este colaborador, o que torna o 

desenho animado Naruto interessante são as características e os objetivos de seu personagem 

principal. São elas que definem a mensagem transmitida pelo seriado e, igualmente, 

determinam sua diferenciação e especificidade. 

 
O Naruto me impressionou muito porque era a primeira vez que eu estava, assim, 
né, em contato com uma coisa diferente, de animê mesmo. No começo, aquela 
história do menino triste, que consegue vencer os problemas através da sua 
força de vontade. Diferente dos desenhos americanos, Pica pau e Pernalonga, 
que, além de não ter continuação, os personagens principais pregam o 
aproveitamento do próximo: enganar, mentir pra se dar bem, entre outras 
coisas. O que eu achei bem diferente e gostei bastante, através da sinceridade, 
honestidade, eles, e a força de vontade, principalmente, e o trabalho duro , eles 
conseguiam aquilo que eles queriam no mangá (Ikki – entrevista realizada em 
27/01/2012).  

 

Naruto conta a história de um jovem que é rechaçado por possuir o demônio das 

nove caudas preso em seu corpo. Ele treina diariamente e participa de competições para se 

tornar o melhor ninja de seu vilarejo e, futuramente, um hokage – líder do grupo. Para o 
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personagem, a conquista deste título virá acompanhada do respeito dos moradores da vila 

oculta da folha, local onde nasceu e reside38. 

Não apenas Ikki deu ênfase às características de determinação e empenho das 

figuras dramáticas de mangás e animês. Em algumas entrevistas que realizei, pude ouvir 

relatos parecidos a respeito de outros desenhos japoneses. Para alguns de meus colaboradores, 

o diferencial destas visualidades reside justamente no fato de seus personagens precisarem se 

dedicar a algo e treinar bastante para conquistar seus poderes e realizar seus sonhos.  

Ikki, por exemplo, elaborou uma sucinta comparação entre dois desenhos 

animados norte-americanos e o seriado Naruto. De acordo com o colaborador, Pica-pau e 

Pernalonga transmitem conteúdos danosos porque possuem figuras que se comportam de 

forma negativa e acabam comunicando mensagens prejudiciais a seus espectadores. Apesar de 

o cosplayer reconhecer o conteúdo agressivo da série japonesa, são os comportamentos dos 

personagens destes desenhos norte-americanos que o incomodam.  

Considero importante fazer uma reflexão sobre os desenhos animados citados por 

este colaborador e suas narrativas. Pica-pau e Pernalonga possuem características bastante 

infantis e seus enredos não apresentam cenas envolvendo luta e sangue, quando comparados a 

alguns mangás e animês. No entanto, os personagens principais ou, “mocinhos”, das duas 

histórias enganam, mentem e se aproveitam dos outros para alcançar seus objetivos. 

 Sou uma admiradora das visualidades nipônicas e isso fica evidente ao longo das 

páginas desta pesquisa. Não estou tentando defender ou ocultar as características das 

narrativas de alguns mangás e animês. Alguns desenhos possuem cenas de violência, outros 

apresentam conteúdo erótico e ainda existem aqueles que combinam estes dois formatos. 

Quero com esta rápida reflexão apenas enfatizar que, em alguns momentos, vemos o que está 

claro na nossa frente e nos esquecemos de pensar a respeito dos artefatos visuais capazes de 

encobrir suas mensagens por meio de propriedades estéticas inocentes.  

Os cosplayers entrevistados nesta pesquisa sabem que alguns mangás e animês 

possuem conteúdo violento e/ou erótico, no entanto, sua admiração pelos desenhos não inibe 

o reconhecimento de características tão importantes e aparentes como estas. Não tenho como 

situar precisamente que impactos esses elementos podem provocar em suas subjetividades. 

Inclusive, alguns fãs admitem procurar visualidades pop nipônicas com aventuras e imagens, 

de certo modo, agressivas, exatamente pela sensação de adrenalina que transmitem porque são 

essas emoções e percepções que os imobilizam diante do monitor. 

                                                           
38 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Naruto>. Acesso em: 12 jan. 2013. 



114 

 

Foi Os Cavaleiros do Zodíaco porque eu nunca tinha visto nada igual. Era um 
animê com cronologia. Ele não era um anime com uma história fechada de um 
episódio só. Ele seguia uma, uma cronologia, uma saga, como os fãs falam, que é 
uma história que se passa por muitos episódios até chegar ao seu fim e, quando 
termina, começa outra com novos inimigos e tal. Era uma temática mais adulta, 
é..., tinha uns diálogos mais carregados, tinha violência, tinha sangue e aquilo 
tudo me chamou atenção porque eu nunca tinha visto nada igual (Doutor – 
entrevista realizada em 30/07/2011). 

 

De acordo com Silva (1999), o conhecimento é cultura porque representa uma 

associação de significados mutáveis e transitórios na sociedade. Nesta perspectiva, assim 

como a educação faz parte de nosso sistema cultural, configurando e transmitindo um 

conjunto de valores e mensagens, as outras formas de informações que estão inseridas em 

nosso cotidiano podem, igualmente, ser interpretadas como cultura. Partindo desta analogia, 

podemos compreender tanto a educação como a mídia e seus conteúdos como formas de 

conhecimento capazes de influenciar e moldar identidades e subjetividades contemporâneas. 

Os artefatos culturais e visuais que encontramos na sociedade possuem um 

conjunto de valores e mensagens intrínsecas que acabam se transformando em uma espécie de 

conhecimento e experiências assimiladas por seus consumidores. Em muitas ocasiões, não 

reconhecemos estes conteúdos como práticos ou como importantes, no entanto, é inegável a 

influência deles na constituição dos sujeitos, na formação de suas subjetividades e nos desejos 

e afetos mobilizados. 

Crianças, jovens e adultos possuem acesso diário a informações e visualidades 

transmitidas por tecnologias de comunicação. A rápida veiculação de mensagens e a constante 

produção e reprodução de conteúdos propicia fluxos imanentes e ininterruptos de um tipo 

específico de conhecimento que influencia mentes e lares a cada dia e induz ao consumo de 

produtos culturais midiatizados (STEINBERG; KINCHELOE, 2004).  

Nesta conjuntura, é importante percebermos o papel crucial dessas imagens como 

deflagradoras de comportamentos e escolhas dos indivíduos, na formação de suas 

subjetividades e na elaboração de percepções normativas de mundo. O conceito de 

“pedagogias culturais”, de acordo com esta perspectiva, aponta, justamente, para a 

possibilidade de incluir nas temáticas formais de ensino uma discussão a respeito dos valores 

veiculados pela cultura popular midiática e suas reverberações (TAVIN; ANDERSON, 2010).  

Para Tavin e Anderson (2010), as relações de poder que embebem as mensagens, 

as visualidades e as informações veiculadas pela mídia são responsáveis pela transmissão de 

ideias e concepções de mundo carregadas de intenções corporativas e comerciais. Nesse 

sentido, os autores utilizam o termo “professores do novo milênio” (p. 58) para nomear as 
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empresas e os oligopólios fabricantes dos produtos culturais e visuais capazes de conter, 

comunicar e normatizar percepções da sociedade. 

Quando leio mangás e assisto a animês, encontro nesses seriados um conjunto de 

mensagens e significados intrínsecos, que perpassam as características destacadas pelos 

cosplayers e alcançam minhas impressões a respeito de seus conteúdos. Giroux (2004), ao 

discutir os desenhos animados da Disney, afirma que eles transmitem uma série de valores 

relacionados à família, às sexualidades e a questões culturais e sociais.  

Defendo, neste momento que, assim como as visualidades estadunidenses devem 

ser compreendidas como pedagogias culturais a serem analisadas e discutidas em sala de aula, 

precisamos incluir neste contexto os desenhos da cultura pop japonesa para que possamos 

compreender e analisar criticamente as estratégias visuais e afetivas criadas pelas corporações 

e pela mídia para influenciar os consumidores. 

Quero, no entanto, complementar a sugestão acima para que possamos ir um 

pouco mais além. Ao pensar sobre a palavra consumo, muitas vezes começamos a interpretá-

la e a analisá-la a partir de uma concepção vertical e pessimista. Ainda temos muito forte em 

nosso entendimento, a ideia de que ela está profundamente atrelada aos meios de 

comunicação de massa e à indústria cultural, responsáveis por influenciar e canalizar 

vontades. Neste ponto, esquecemo-nos da perspectiva dos sujeitos consumidores, de seus 

anseios, das possibilidades relacionais, culturais e contextuais que os interpelam. 

Para Canclini (2001), não podemos interpretar as trocas de mercadorias somente a 

partir de uma visão linear na qual emissores transmitem informações e receptores assimilam 

conteúdos de forma dócil e submissa. O autor argumenta e reforça a ideia de que os 

consumidores, ao terem acesso a mensagens publicitárias e a produtos comerciais, estão, ao 

mesmo tempo, imersos em um contexto mediador capaz de articular e conduzir tais processos.   

Neste sentido, Canclini (2001) elabora uma “teoria sociocultural do consumo” (p. 

76), na qual desloca as discussões a respeito das trocas de mercadorias de um patamar 

econômico, linear e rígido para incluir os sujeitos como receptores ativos e transformadores. 

O consumo de produtos mercadológicos transforma-se, assim, em uma maneira de pensar a 

sociedade visto que a disponibilidade e o acesso a certas mercadorias e conteúdos representam 

também uma espécie de mapa social e identitário. 

 
Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um 
lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, 
são os recursos para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as 
interações incertas com os demais. Consumir é tornar mais inteligível um 
mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis para a 
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expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos 
distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como afirmam 
Douglas e Isherwood, “as mercadorias servem para pensar”. (CANCLINI, 
2001, p. 83)  

 

O consumo vai além do ato de comprar ou possuir este ou aquele objeto. 

Representa a própria constituição identitária e subjetiva dos sujeitos. Ele reflete a posição 

política dos indivíduos, a classe social a qual pertencem, seus grupos de convivência, o 

contexto familiar e as relações culturais que os interpelam. Na perspectiva de Canclini (2001), 

o ato de consumir acaba por reverberar na própria formação das pessoas enquanto cidadãos. 

 Quando reflito a respeito desta posição conceitual como subsídio para as 

discussões que venho tentando desenvolver, algumas conexões tomam forma em minha 

mente. Os cosplayers, colaboradores desta investigação, consomem produtos e visualidades 

pop nipônicas e midiáticas em geral. Essas mercadorias visuais fazem parte de seus cotidianos 

e, da mesma forma que interpelam seus desejos e afetos, são transformadas e ressignificadas 

em novas mensagens à medida que são consumidas. Tais acontecimentos representam o 

processo de hibridização caracterizado por Canclini (2001) como mais um importante perfil 

social contemporâneo. 

Os cosplayers consomem estas visualidades e, de certo modo, são consumidos por 

elas, entretanto, isto não acontece de forma linear. Cada sujeito possui uma dinâmica de 

acesso e interação mobilizada por contextos sociais e culturais. Assim, as reverberações 

decorrentes desses intercâmbios não podem ser interpretadas a partir de uma visão 

unidimensional tendo imagens e artefatos somente como fontes de influência. Pelo contrário, 

estes acontecimentos significam trânsitos subjetivos que podem ser visualizados nas 

idiossincrasias de seus consumidores. 

Nesta perspectiva, a utilização de artefatos visuais pop nipônicos, como foco de 

discussão em sala de aula, não se resume apenas a propiciar aos espectadores uma 

compreensão crítica dos conteúdos visualizados, mas, ultrapassa este ponto de vista na 

medida em que se caracteriza como foco de análise para suas próprias construções 

identitárias. Ou seja, além de possibilitar uma reflexão criteriosa das mensagens, também 

viabiliza a interpretação e o esclarecimento de posições de sujeitos e constituições subjetivas. 

À medida que realizava as entrevistas, comecei a encontrar e a observar um 

conjunto de valores importantes destacados pelos cosplayers. Alguns citaram gostar das cenas 

de violência porque envolvem uma temática de adultos e transmitem emoções múltiplas. 

Outros admiravam as relações de companheirismo e amizade contidas em alguns desenhos. 
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Havia aqueles que procuravam se identificar com os personagens principais, tendo em vista 

serem eles figuras determinadas e batalhadoras. Além disso, certos colaboradores me 

disseram buscar na cultura pop japonesa e na atividade cosplay uma sensação de fantasia, um 

escape da vida cotidiana. Os relatos foram diversos e variados. 

Ao realizar esta investigação, fui configurando um mapa inicial das relações 

existentes entre cosplayers e visualidades pop nipônicas. Cada colaborador enfatizou questões 

particulares e subjetivas a respeito das vivências que possuem com estes artefatos imagéticos. 

Seus relatos não apenas destacam as opiniões que possuem sobre as mensagens consumidas, 

mas, também, me conduziram à compreensão de alguns dos trânsitos culturais e performáticos 

que produzem.  

Analisar as entrevistas me proporcionou não somente alcançar aspectos ou 

momentos das experiências e vivências dos colaboradores, mas, também, me levou a 

momentos remotos da infância, instantes passados que estavam guardados em minha memória 

e foram despertados para o presente. Através desses entrecruzamentos, do movimento de 

ideias e sentidos configurados nessa trama de significados, tentei construir uma escrita sobre 

as redes afetivas que mobilizam a relação entre cosplayers e as visualidades pop japonesas 

buscando compreender como se constroem, se instituem, se expandem ou aprofundam 

deixando marcas, mobilizando e subjetivando a vida dessas pessoas.  
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MAIS DO QUE OS OLHOS PODEM VER 

 

Acompanhei, recentemente, duas matérias a respeito de fenômenos espaciais 

ocorridos que afetaram nosso planeta. A primeira notícia era sobre um meteoro que caiu em 

solo russo no dia 15 de fevereiro de 2013, e a segunda, acerca de um asteroide que, na mesma 

data, passou bem próximo a terra, em termos astronômicos. De acordo com cientistas, 

acontecimentos como estes nos ajudam a aumentar a compreensão sobre o universo, abrindo 

nossos olhos para sua vasta e até hoje inexplicável infinitude. 

Estes dois eventos ocorreram justamente durante o período no qual estava 

chegando ao fim da escrita desta investigação e ambos me fizeram refletir a respeito de todo o 

desenrolar do projeto, suas inferências e minhas perspectivas enquanto investigadora. Por 

exemplo, pude perceber como é impressionante o fato de acreditarmos, concebermos e 

procurarmos explicações sobre determinados assuntos apenas no momento em que o 

fenômeno se torna visível aos nossos sentidos. 

Quando iniciei este projeto, um fato me chamou bastante atenção pelas 

peculiaridades que representa e exterioriza. No primeiro dia de SANA 2011, ao entrar em um 

ônibus a caminho do animencontro, encontrei duas jovens caracterizadas com roupas 

específicas da cultura pop japonesa: indumentária preta, muitos buttons, mochilas com 

desenhos de mangás e animês, meia calça e bonés com imagens do Pokémon. Praticamente 

todas as pessoas no ônibus observavam as duas jovens como se quisessem saber o que aquilo 

significava e para onde estavam indo. Apenas quando ambas desceram na entrada do evento, 

os passageiros deram a impressão de compreender o que estava acontecendo. 

Aquelas duas jovens estavam externando algo que faz parte de seus cotidianos, 

expressando suas escolhas, gostos e preferências. Traziam sobre a pele, marcada pela roupa, 

maquiagem e comportamento, um conjunto de idiossincrasias, satisfações e prazeres, que são 

cultivados dia a dia e, em determinadas datas, tornam-se mais aparentes. Visualizar as duas no 

ônibus e acompanhá-las até a entrada do animencontro me fez perceber como as visualidades 

da cultura pop nipônica e midiáticas, em geral, participam de maneira heterogênea de nossas 

vidas, percorrendo nossas subjetividades e contornando identidades. 

Os passageiros do ônibus observaram as duas com estranhamento, como se algo 

estivesse fora do lugar, procurando explicações para aquele comportamento. Eles não 

conseguiam compreender que tal forma de expressão está profundamente presente no dia a dia 

delas, fazendo parte de seus cotidianos e alimentando suas existências. Ambas consomem 
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imagens e visualidades que, ao participarem de suas vidas e envolverem suas escolhas, são 

hibridizadas, ressignificadas e manifestam-se de maneiras diferentes em cada ocasião. 

Quando iniciei esta pesquisa, devo confessar que meu olhar tinha a mesma direção 

imóvel e rígida dos passageiros daquele ônibus. Não conseguia enxergar além de minhas 

próprias convicções, guiava-me por uma linha reta a conduzir todo o percurso de meus 

deslocamentos, principalmente no que diz respeito aos procedimentos da pesquisa de campo e 

a suas orientações metodológicas. Ao me deparar com acontecimentos que não faziam parte 

do cronograma planejado, logo acreditava estar elaborando processos errôneos e distantes de 

meu objetivo final. 

No decurso da investigação, algumas de minhas concepções foram sendo 

alteradas, principalmente no que diz respeito à compreensão da pesquisa qualitativa. Pude 

perceber, por exemplo, que um projeto com esta perspectiva segue orientações definidas, 

porém, seus diferentes fluxos são traçados ao longo do caminho. Suas rotas, movimentos e 

roteiros acompanham as linhas esboçadas por partes integradas e conectadas do todo. Ou seja, 

a ambientação, os colaboradores, os referenciais da investigação, bem como a disposição do 

pesquisador, delineiam o início, a continuidade e o resultado final do projeto. 

Com estas palavras, não estou afirmando ter me tornado uma especialista em 

pesquisa qualitativa, pelo contrário, tenho ainda muito a aprender e acredito ser esta uma 

experiência que ocorre dia a dia. Quero apenas enfatizar como foi importante elaborar e 

acompanhar todo o desenvolvimento desta investigação, seus caminhos, percalços e eventos, 

suas ações e resultados, ajudando-me a desenvolver um olhar diferente e um pouco mais 

maduro a respeito desse processo. 

Realizar esta pesquisa, desse modo, não foi somente fazer uma análise 

bibliográfica, fazer uma coleta de dados e refletir sobre os resultados obtidos. Foi, talvez, e 

principalmente, uma aprendizagem pessoal e um amadurecimento acadêmico. Pude visualizar 

e perceber como são complexos e heterogêneos os caminhos de uma investigação, como as 

formas de registro podem ser diversas, múltiplas, tornando evidente que não é possível 

demarcar algo como sendo fixo e imutável. 

O primeiro impacto ocorreu quando descobri que, no entrelaçar da pesquisa, 

poderia cruzar algumas de minhas experiências pessoais com os dados produzidos durante o 

trabalho de campo. Ao entrevistar e transcrever os relatos de meus colaboradores percebi 

como, apesar de não ser uma cosplayer e não pretender vestir um cosplay, tenho aspectos em 

comum com os entrevistados, principalmente em relação ao gosto pelos artefatos visuais da 

cultura pop nipônica.  
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Muitos de meus colaboradores afirmaram ter iniciado nos desenhos, artefatos, 

cultura e estilo japonês após a visualização da série Os Cavaleiros do Zodíaco. Foram as 

aventuras desse grupo de amigos que os induziram a buscar outras visualidades e, em 

consequência, a preferência por uma estética e uma linguagem específica. Ao ouvir tais 

declarações de alguns entrevistados, logo criei links com minhas predileções e a história que 

construí com este seriado durante a infância. 

A escrita desta pesquisa, de certo modo, pode ser caracterizada como uma 

tessitura de ideias surgidas aos poucos, durante as reflexões, a análise do material e as 

leituras. Esses aspectos se entrelaçaram gradativamente e foram tomando forma nesse registro 

textual. Entendi que para compreender, pelo menos superficialmente, as vivências e as 

experiências dos cosplayers participantes da pesquisa, precisava me inserir, de algum modo, 

em seus mundos e compartilhar dimensões de suas existências. A série Os Cavaleiros do 

Zodíaco, assim, foi a maneira que encontrei para me aproximar de meus colaboradores. 

À medida que criava ligações entre minhas experiências, os relatos dos 

cosplayers, as leituras e as visualidades pop midiáticas e, pincipalmente, as japonesas, me 

aproximava de uma possível compreensão pessoal a respeito de fluxos rizomáticos e da 

distribuição das imagens na contemporaneidade. Apesar da intensidade e riqueza da 

experiência, não posso dizer que cheguei a um entendimento definitivo, pelo contrário, creio 

que não existe tal compreensão. Entretanto, tentei registrar ideias e concepções a respeito 

dessa imaterialidade imagética que está atrelada ao desenvolvimento das novas tecnologias de 

comunicação e informação, com a perspectiva de apresentar uma compreensão sobre a mescla 

e os hibridismos existentes na constituição de identidades e subjetividades a partir de artefatos 

visuais pós-modernos. 

Ao narrar algumas histórias sobre a entrada de mangás e animês no Brasil e os 

acontecimentos atrelados ao início de animencontros em território nacional e, sobretudo, na 

cidade de Fortaleza, formulei uma espécie de mapa cronológico capaz de representar algumas 

das percepções que norteiam as vivências dos admiradores da cultura pop nipônica. Ou seja, 

procurei criar um roteiro que de alguma maneira retratasse como um evento, em onze anos, 

conquistou um público de aproximadamente 60.000 participantes e atrai, anualmente, muitos 

cosplayers para campeonatos. 

A partir da compreensão a respeito dos entrelaçamentos entre visualidades, 

animencontros, novas tecnologias, participações em campeonatos e a concepção do que seja 

vestir uma fantasia, discorri sobre a criação das identidades cosplay, as subjetividades 

externadas nos cotidianos e durante os concursos pelos sujeitos praticantes desta atividade. 
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Acredito que cada cosplayer, ao escolher, produzir e vestir sua indumentária, está assumindo 

uma identidade móvel, transitória e passageira, capaz de representar aspectos pessoais e 

demarcar, de forma momentânea, aquela existência no mundo. 

Autores dos estudos culturais e da cultura visual me ajudaram a entender como os 

cosplayers, participantes deste projeto, a partir de suas relações rizomáticas e híbridas com as 

visualidades pop nipônicas, constroem suas identidades. Ou melhor, como constituem suas 

identidades cosplay enquanto sujeitos que assistem a desenhos, escolhem personagens, se 

identificam com eles e decidem representá-los, assumindo durante os campeonatos, os papéis 

de figuras dramáticas. A composição da identidade cosplay é uma forma de se inserir no 

mundo, de estar e ser reconhecido, porque os cosplayers não apenas buscam, de alguma 

maneira, uma espécie de genuinidade estética para a fantasia, mas também procuram assimilar 

e traduzir tudo o que o personagem representa. 

Dizem que conhecer o próprio mapa astral é enveredar por caminhos do 

autoconhecimento. Ele traduz o posicionamento dos astros do céu no instante em que o 

indivíduo veio ao mundo, traduz todos os movimentos e posições de estrelas e planetas 

naquele momento. A partir do nascimento, o sujeito começa a traçar uma trajetória de vida 

acompanhada ou influenciada pelo deslocamento de astros no espaço e, para os adeptos da 

astrologia, o mapa representa as energias que nos circundam e delineiam a forma como 

estamos inseridos no mundo. Ele não determina o futuro e não delimita os acontecimentos, 

apenas sugere e compõe cursos energéticos capazes de influenciar nossas escolhas e reações. 

Não sou astróloga nem adepta dos conhecimentos da astrologia, todavia, à medida 

que realizo leituras, não consigo deixar de criar links e conexões entre ideias, percepções e 

posicionamentos. Ao percorrer as páginas de um livro sobre este tema, rapidamente, comecei 

a compor ilustrações mentais a respeito da pesquisa e dos dados produzidos e observados 

durante o trabalho de campo. Creio que existe uma forte e entremeada ligação entre a cultura 

pop midiática e os sujeitos que as consomem, tais artefatos culturais funcionam como uma 

espécie de campo de forças, capaz de delinear, conduzir e configurar comportamentos e 

escolhas. 

As visualidades pop nipônicas percorrem espaços, subjetividades e afetos, 

participando da vida de milhares de pessoas. São produzidas, distribuídas e consumidas 

através de novas tecnologias comunicacionais e, não se restringindo a um limite territorial ou 

a áreas demarcadas, atravessam continentes, ultrapassam fronteiras e embebem universos de 

existência. 
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Em uma das discussões teóricas que desenvolvi neste texto, utilizei o termo 

“subjetividade antropofágica”, criado por Ronilk (1998). Esta expressão, a meu ver, 

representa as análises que tento desenvolver porque caracteriza um processo de assimilação, 

mescla, hibridização e produção de novas formas de permanência no mundo. Os cosplayers 

consomem diariamente artefatos visuais da cultura pop midiática, interagem com tais 

visualidades, absorvem seus conteúdos, transformam seus etos e elaboram formas específicas 

de representação, inclusive, indo mais além, ao permitirem que tais produtos imagéticos 

ganhem espaço no cotidiano de suas vidas e na estética de seu próprio corpo. 

Ao dialogar com os colaboradores desta pesquisa, percebi a potência que os 

produtos imagéticos pop nipônicos possuem na vida de cada um deles, fazendo parte de suas 

relações de amizade; conduzindo, de certo modo, a forma como se inserem em um grupo e 

suas marcações de pertencimento; participando de suas escolhas, comportamentos e, 

principalmente, representando e externando suas maneiras de se encontrarem no mundo. Estas 

visualidades fazem parte dos cotidianos desses sujeitos e é pensando nesta conjuntura que 

proponho uma maior dedicação para compreender como estas relações ocorrem e são 

desenvolvidas, alcançando reverberações individuais e coletivas. 

Desse modo, o texto que acabam de ler, se constitui mais como um conjunto de 

proposições, perspectivas, argumentações e análises, porquanto, não tenho como determinar 

um fim ou um resultado absoluto da pesquisa. Ao apresentar estes pontos de vista quero, tão 

somente, explicitar e defender a perspectiva dos cosplayers participantes desta investigação 

porque estou convencida que eles, muito mais do que apenas consumidores, são produtores de 

cultura. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTAS (SANA 2011) 
 

1 - Fale um pouco da sua relação com os mangás e os animês. 

2 - Qual o primeiro mangá/animê que você leu/assistiu e que te chamou atenção? 

3 - Qual mangá/animê você mais gosta e por que? 

4 - Como começou sua experiência como cosplayer? O que te impulsionou a tornar-se 
um cosplayer e que significados isso tem para você? 

5 - Qual personagem de cosplayer você realizou e mais gostou. Por quê? 

6 - O que te impulsionou a participar dos campeonatos de cosplay? 

7 - O que essa participação diz de você? 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM O GRUPO GOLD PROJECT 
(SANA FEST 2012) 

 

1 – Fale um pouco da sua relação com os mangás/animês. 

2 - Qual o primeiro mangá/animê que você leu /assistiu e que chamou atenção e por 
que? 

3 - Qual mangá/animê você mais gostou e por que? 

4 - Como começou sua experiência como cosplayer? O que impulsionou a tornar-se um 
cosplayer e que significados isso tem para você? 

5 - Como você ficou sabendo dos campeonatos de cosplay e porque decidiu participar? 
O que impulsionou a participação nos campeonatos de cosplay? 

6 - O que essa participação diz de você? 

7 - Qual personagem de cosplay mais chamou a atenção e por que? 

8 - Qual personagem de cosplay você mais gostou de interpretar e por que? 

9 - Como você produz os personagens (roupas, adereços, maquiagem, gestos etc.)?  

10 - Que desafios você enfrenta para escolher e caracterizar o personagem? 

11 - Como você descreve e avalia as participações nos campeonatos? 

12 – Fale um pouco sobre sua participação no Gold Project. 

 




