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Para os cosplayers Akira e Ana Regina 
... e a todos os que, na cena cosplay, contaram 

um pouco de suas histórias. 
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APrESENtAçãO

Mônica Rebecca FeRRaRi nunes

Este trabalho é resultado da produção do grupo de investiga-
dores da Linha de Pesquisa em Comunicação, Consumo e Memória, 
vinculada ao Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Entreteni-
mento (PPGCOM-ESPM/CNPq). Inicialmente nos unimos em torno 
de um projeto interessado em discutir a prática cosplay como prática 
comunicativa, cultural e de consumo. A ideia ganhou força, e, ao final 
do primeiro ano de nossos encontros, em dezembro de 2012, fomos 
contemplados com a Chamada Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas, do CNPq1, para desenvolver a pesquisa Comunicação, 
Consumo e Memória: Cosplay e Culturas Juvenis, sob minha coorde-
nação, e que agora recebe o formato de livro. 

O grupo reúne pesquisadores em diferentes estágios de suas vi-
das acadêmicas: mestrandos, mestres, doutorandos, doutores e pós-
doutores, o que proporcionou riqueza e pluralidade ao projeto, pois, 
ainda que ele se articule em torno de um problema principal – verificar 
como os cosplayers da região Sudeste do Brasil habitam e consomem 
as memórias das narrativas que geraram o desejo pelo cosplay que 
representam, e como a cena cosplay garante sua própria memória nas 
culturas juvenis –, cada participante desenvolveu subprojetos articula-
dos à proposta geral, com problemas e objetivos diversos. Portanto, o 
resultado obtido não é um livro simétrico, mas que procura dar conta 
do que cada pesquisador se propôs a realizar, configurando um diálogo 
entre interesses particulares e coletivos sobre o tema.

No caso dos mestrandos ou dos jovens mestres, a problemati-
zação e seus objetivos estavam relacionados às suas dissertações, que 

1 Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES no. 18/2012 – Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas.
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tinham a ver com a temática do cosplay ou da cultura pop, por sua vez, 
perquiridos por metodologias variadas, a exemplo da flânerie experi-
mentada na pesquisa de campo, desenvolvida por alguns, e da pesqui-
sa bibliográfica e documental, por outros. Há, contudo, pesquisadores 
mais experientes que contribuíram para a proposta geral com saberes 
advindos de suas atuações nos campos da História da Arte, Música, 
Ciências Cognitivas, Ciências Sociais e Educação, em consonância 
com o campo da Comunicação e do Consumo. Como um trabalho de 
equipe, são referidos, ao longo do livro, relatórios e imagens foto-
gráficas produzidos no campo e compartilhados em nossas reuniões; 
também é procedimento comum sugerir ao leitor cruzar capítulos em 
sua leitura. 

Entre 2012, 2013 e o início de 2014, foram mais de 100 depoi-
mentos colhidos em vídeo, gravações e registros impressos coletados 
em eventos de animês nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Vitória. 

O livro se divide em seis partes. Cosplayers e Poetas convida o 
leitor a conhecer a cena cosplay em eventos do Sudeste brasileiro. No 
capítulo que escrevo, apresento a historiografia do cosplay e as narra-
tivas que conectam modos de lembrar aos modos de consumir.

Marco Antonio Bin coteja esta cena com outra prática juvenil, 
os saraus das periferias da cidade de São Paulo, atentando às espacia-
lidades urbanas, à importância da performance para a memória e às 
formas de representação ali implicadas.

Percepção, Cognição e Pertencimento tem ainda o objetivo de 
compreender o cosplay de modo amplo. Ana Maria Guimarães Jorge 
confere à prática cosplay estatuto cognitivo voltado ao entendimento 
dos modos de percepção-ação do indivíduo-cosplayer e à autopercep-
ção, quando o cosplayer vive um outro ficcional, e relata o papel da 
memória do ponto de vista cognitivo. Já Gabriel Theodoro Soares en-
tende o cosplay como jogo, forma de dar sentido à vida, e desvela as 
relações entre jogo, pertencimento e empatia.

A partir da terceira parte, Moda e Estilo Urbano, fenômenos 
mais específicos são observados. Embora saibamos que Lolita não é 
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cosplay, compreendemos sua permanência na cena e, por isso, a moda 
urbana ou estilo de vida Lolita é analisado por Michiko Okano, sa-
lientando a ascensão do consumo de cultura pop no Japão e no Brasil, 
articulando a análise estética do kawaii contemporâneo à econômica 
e à política. Tatiana Amendola Sanches discorre sobre a criação e o 
consumo de moda inspirada em narrativas midiáticas, demonstra que 
a prática cosplay se espraia para o mundo da moda e que, na cena, o 
homo consumans e o homo ludens se unem.

Matérias Sonoras dá voz aos sons da cena cosplay. Luiz Fukushi-
ro e Heloísa Valente perscrutam os sons do Japão aos festivais de ani-
mês, aproximam o japonismo ao cosplay como “a busca no outro da-
quilo que não se é” e trazem a experiência da escuta musical da cultura 
pop japonesa como o J-pop, analisando também trilhas de games e de 
animesongs. Vera da Cunha Pasqualin se atém ao consumo dos ele-
mentos sonoros, ao papel da memória e da imaginação para analisar 
os sons onomatopaicos dos mangás, as performances presenciais de 
cosplayers, a participação das rádios web nos eventos e a performance 
das vocaloides, personagens holográficas formadas por um banco de 
voz e frequentemente escolhidas como cosplay. 

Games e Colecionismo responde como a memória da cena cos-
play pode durar em meio ao código imperioso da velocidade que co-
manda os fluxos das práticas culturais juvenis. Davi de Sá apresenta 
o lastro mitológico em videogames que geram personagens inúmeras 
vezes consumidos/selecionados para o cosplay. Assíduos nos eventos 
de animês, os objetos da cultura pop ligados a enredos e personagens 
midiáticos, à venda, são observados por Wagner Alexandre Silva como 
objetos colecionáveis que aproximam cosplayers a seus personagens 
de afeto. O consumo de games míticos e de objetos colecionáveis pode 
funcionar como memória da cena cosplay que dura em outros textos 
culturais e em outras temporalidades.

A última parte, Flânerie, faz circular uma coleção de imagens 
produzidas pelos autores nos encontros pesquisados. Destacamos 
exemplos singulares que mostram a pluralidade geracional, de perso-
nagens e étnica da cena.
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O livro conta com ilustrações inspiradas em imagens fotográ-
ficas e depoimentos de cosplayers colhidos durante as pesquisas de 
campo, elaboradas artisticamente por Ana Maria Guimarães Jorge. 
Vale ainda dizer que, embora as palavras cosplay e cosplayer sejam 
de origem estrangeira, optei por grafá-las sem itálico, com o desejo 
de salientar o crescimento e o alcance que esta prática vem adquirin-
do no país. A prática e a cena cosplay são complexas e heterogêneas. 
Este trabalho apenas propõe uma cartografia, que, de saída, sabemos 
incompleta.
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