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Conhecendo cosplay 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de apresentar para os estudantes o cosplay, que consiste 

na caracterização, por meio de fantasia e objetos, de personagens de quadrinhos, desenhos animados, 

filmes e personalidades do mundo pop. Nas atividades, a turma será convidada a experimentar e 

explorar as relações plásticas e cênicas envolvidas na construção desse tipo de personagem.  

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou 

com os quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a habilidade indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer a prática do cosplay. 

• Identificar como a prática do cosplay foi inspirada em personagens dos quadrinhos e da 
ficção científica, bem como em personalidades da cultura pop. 

• Experimentar e explorar a prática do cosplay em atividades plásticas e cênicas para a 
criação de um personagem.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes Integradas Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O universo cosplay 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula, sala de TV ou sala de informática educativa. 

Organização dos estudantes: roda de conversa. 

Recursos e/ou material necessário: projetor e computador, imagens de personagens de filmes, desenhos animados, 

mangás, etc., assim como de pessoas praticando cosplay. Caso a escola não disponha desses recursos, levar imagens 

impressas (obtidas na internet ou em revistas impressas). Lápis preto, lápis de cor, borracha e folha de papel sulfite. 

Faça uma pesquisa prévia e selecione imagens tanto de pessoas praticando cosplay como dos 

personagens que originaram essas caracterizações. Se possível, reserve o projetor ou a sala de vídeo 

para mostrá-las para os estudantes ou as leve impressas. Outra possibilidade é levar livros, revistas em 

quadrinhos e mangás (quadrinhos japoneses) para a turma apreciar. 

Atividade 1: Apresentação do cosplay (10 minutos) 

Organize os estudantes em roda e dirija uma conversa com as seguintes questões: “Alguém 

sabe o significado da palavra cosplay?”; “Quem já viu algum?”; “O que viu?”; “Que personagem estava 

sendo representado?”; “Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente?”. Explique que 

cosplay é um termo da língua inglesa, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e role-play 

(brincadeira ou interpretação). Pode ser praticado como um hobby ou profissionalmente.  

Comente que os praticantes do cosplay se fantasiam como seus personagens favoritos, presentes na 

literatura, em filmes, histórias em quadrinhos, mangás, desenhos animados, videogame ou ícones da cultura 

pop. Conte que, para isso, é realizada uma pesquisa minuciosa dos trajes e das características psicológicas do 

personagem ou artista – a intenção é ficar o mais parecido possível com o personagem escolhido, muitas 

vezes imitando seus gestos e a maneira de se expressar. Comente que os grupos de cosplay com frequência 

refazem cenas nas quais interpretam fielmente algumas aventuras vividas pelos personagens.  

Se houver alguém na turma que conheça a prática do cosplay, ou viu imagens e notícias sobre 

o tema na internet, peça a ele que conte sobre sua experiência para os colegas. Você também pode 

aproveitar para perguntar sobre os personagens de desenho animado, filmes, séries e quadrinhos mais 

conhecidos entre os adolescentes e conversar sobre a ideia de os fãs fazerem cosplay deles.  

Explique que essa prática foi iniciada pelos apreciadores de histórias de ficção científica que 

criavam ou homenageavam personagens, usando roupas, maquiagens e acessórios característicos. 

Instigue a turma com as seguintes questões: “Vocês já assistiram a desenhos animados, séries ou filmes 

de ficção científica?”; “Já leram mangás, histórias em quadrinhos ou livros desse tema?”; “Quais são 

os personagens de que mais gostaram e por quê?”. 

Atividade 2: Conhecendo o cosplay (15 minutos) 

Após essa breve introdução, com o auxílio de um projetor ou de material impresso retirado de 

livros ou revistas, mostre aos estudantes imagens de personagens. Em seguida, apresente imagens e 
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vídeos de pessoas praticando cosplay dos personagens selecionados e dê continuidade à discussão 

sobre o tema. Garanta que todos os estudantes sejam ouvidos e valorize suas falas.  

Mostre primeiramente as imagens dos personagens e depois as dos cosplayers – que são as 

pessoas caracterizadas como os personagens. Conduza a conversa de modo a despertar o interesse da 

turma em apreciar e analisar as figuras apresentadas. Pergunte se eles conhecem alguns dos 

personagens e qual consideram mais interessante. Aponte as diferenças de estilos, por exemplo, entre 

as histórias em quadrinhos de super-heróis estadunidenses e os mangás japoneses.  

Peça a eles que atentem para os detalhes dos trajes e acessórios utilizados pelos personagens. 

Lance estas perguntas: “Como vocês acham que os cosplayers obtêm seus figurinos?”; “Essas fantasias 

podem ser compradas prontas?”; “Será que eles mesmos as confeccionam?”; “Quais são os recursos 

necessários para confeccionar fantasias desse tipo?”; “Que tipo de roupa os cosplayers usam?”; “Com 

que materiais essas roupas são feitas?”; “Que tipo de calçado se usa?”; “Há acessórios especiais?”; 

“Eles usam perucas ou maquiagens?”. Solicite que os estudantes observem as imagens de pessoas 

vestidas como cosplay. Leve-os a perceber que os cosplayers procuram fazer roupas o mais semelhante 

possível às do personagem original.  

Atividade 3: Desenho do personagem (20 minutos) 

Depois de os estudantes apreciarem as imagens, explique que essa prática é uma manifestação 

cultural jovem e uma maneira criativa de se divertir e interagir com os colegas. Incentive-os a pensar 

sobre o assunto com as perguntas a seguir: “Ao se vestir como seu personagem favorito, você poderá 

sentir-se encorajado a ver o mundo de forma diferente?”; “Essa experiência artística pode mudar sua 

forma de lidar com os problemas do dia a dia?”. Com base nas respostas, estimule-os a pensar em um 

personagem que gostariam de ser. Oriente-os a escolher um que poderia ajudá-los a lidar ou a superar 

algo que os incomoda. 

Escolhido o personagem, peça que façam um desenho dele, usando papel sulfite, lápis preto e 

lápis de cor. Eles devem levar em consideração detalhes como roupas, calçados, cabelos, olhos, 

maquiagem, postura corporal. Durante a produção, acompanhe os desenhos dos estudantes e 

estimule o interesse deles ao universo lúdico do cosplay. Avise que o tema será desenvolvido nas aulas 

seguintes. Faça o fechamento da aula pedindo que mostrem uns aos outros os desenhos produzidos e 

expliquem os critérios que orientaram a escolha do personagem.  

Lembre os alunos de guardar os desenhos no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento desta aula.  

 

Aula 2 – Sentindo-se como o personagem 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: ocupando todo o espaço. 

Recursos e/ou material necessário: rádio com pendrive e/ou CD para ser usado durante o aquecimento corporal. 
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Atividade 1: Aquecimento corporal (15 minutos) 

Com os estudantes sentados em roda, peça a eles que relembrem os personagens escolhidos 

e desenhados na aula anterior. Informe que será feito um aquecimento corporal utilizando como 

referência esses personagens. Dê liberdade para que escolham outros personagens com os quais 

possam se identificar. Convide-os a levantar e caminhar, ocupando o espaço. Oriente-os a caminhar 

pelo espaço normalmente e, enquanto fazem isso, peça que escolham mentalmente o personagem – 

pode ser o que desenharam na última aula ou outro. 

Com os estudantes caminhando pelo espaço disponível para a atividade, dê continuidade ao 

exercício e solicite que tentem reproduzir com o corpo as características físicas do personagem que 

acabaram de escolher. Guie a atividade com as seguintes orientações: “Procurem descobrir nos 

detalhes relativos à maneira como vocês caminham como podem imitar o jeito de o personagem 

caminhar.”; “Pensem no tamanho do corpo e como ele ocupa o espaço.”; “Imaginem os movimentos 

do personagem: são leves ou pesados?”; “Pensem agora no modo como ele movimenta os braços.”; 

“Avaliem a melhor posição da coluna: ereta ou curvada?”; “Como a roupa que ele usa influencia o 

jeito de andar?”.  

Depois que encontrarem o modo de caminhar, incentive-os a pensar nas características de 

comportamento do personagem para que somem aos movimentos já criados. Dê orientações como: 

“Se o personagem é uma pessoa poderosa e enérgica, como é o seu andar?”; “Qual é seu olhar?”; “Ele 

é tímido ou extrovertido?”. Observe os estudantes se movimentando e procure orientá-lo sempre, a 

fim de que possam compor os movimentos do personagem adequadamente. 

Atividade 2: Criação de uma cena (30 minutos) 

Em seguida, organize os estudantes em grupos de quatro ou cinco. Cada grupo deverá criar 

uma cena de dois minutos com os personagens desenvolvidos no exercício anterior. Oriente-os a 

imaginar como estes podem se relacionar. Explique que as cenas devem considerar as características 

do personagem e que podem ser cômicas ou relacionadas a uma aventura, por exemplo. Enfatize que 

é importante incluir todos os integrantes do grupo na cena. Auxilie na composição com estas 

perguntas: “O que os personagens que compõem o grupo podem fazer juntos?”; “Em que lugar eles 

estão?”; “Em que época vivem?”. 

Esclareça que os grupos podem criar personagens bem distintos, de épocas e características 

diferentes, o que demandará o uso da criatividade para desenvolver o exercício. Personagens de 

diferentes histórias podem compor um mesmo grupo, como aqueles de mangás e quadrinhos, por 

exemplo. Avise aos estudantes que eles terão 15 minutos para criar as cenas. Na sequência, convide-

os a se apresentarem para a turma. Ajude a organizar as apresentações.  

Ao final, reserve alguns minutos para uma conversa sobre a experiência e informe que, na 

próxima aula, eles farão um cosplay. Para isso, podem trazer roupas, adereços, maquiagens e outros 

elementos que considerarem adequados à caracterização do personagem. 

Lembre os alunos de fotografar ou filmar as cenas e guardar as produções no portfólio e anote 

em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula. 
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Aula 3 – A caracterização do cosplay 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula, pátio ou quadra. 

Organização dos estudantes: sentados de forma livre e, depois, caminhando pelo espaço. 
Recursos e/ou material necessário: adereços cênicos, como chapéus, tecidos, colares, pulseiras, óculos, rádio com 

pendrive e/ou CD. 

Atividade 1: Caracterização do cosplay (10 minutos) 

Inicie a aula pedindo aos estudantes que se troquem, usando os figurinos do acervo da classe 

e/ou aqueles que trouxeram de casa. Nesse momento, estimule-os, retomando as perguntas da aula 

1. Na construção do cosplay trabalhado na aula anterior, oriente-os a valorizar ao máximo os detalhes 

da caracterização. 

Atividade 2: Desenvolvimento da gestualidade (5 minutos) 

Quando estiverem caracterizados, oriente-os a se locomover pela sala e a experimentar os 

personagens. Peça que, primeiro, depositem a atenção sobre si mesmos, buscando perceber o que é 

“sentir-se” como o personagem de que estão fazendo cosplay, como são seu andar, o balanço do 

corpo, a respiração, o olhar.  

Em seguida, ainda com os estudantes andando pelo espaço, incentive-os a focar a atenção nos 

colegas e no espaço. Solicite que se olhem nos olhos quando se cruzarem pelo caminho, sempre 

procurando agir de acordo com a conduta de seu personagem. Depois, peça que estabeleçam pequenas 

interações com os personagens dos colegas durante a locomoção pelo espaço: eles podem fazer um 

cumprimento, apresentar-se como o personagem, dizer uma frase curta ou realizar um gesto característico. 

Atividade 3: Prática do cosplay (20 minutos) 

Peça aos estudantes que circulem por todos os espaços da escola. Estimule-os de modo que 

se sintam à vontade para interagir com quem encontrarem, como personagem ou como eles mesmos, 

desde que não se desfaçam dos figurinos. Eles devem retornar em dez minutos, antes de a aula 

terminar, para finalizar a atividade. Enquanto caminham por outros espaços, faça um registro 

fotográfico de momentos interessantes. 

Quando retornarem para a sala, proponha um debate sobre as ações e sensações que tiveram 

durante a atividade. Oriente-os com as seguintes questões: “Como você se sentiu praticando o 

cosplay?”; “O seu figurino produziu alguma mudança no modo como você interagiu com as outras 

pessoas ou com o espaço?”; “Que diferenças você sentiu?”; “Você conseguiu falar com alguém com 

quem nunca tinha conversado?”; “Você foi a algum espaço da escola que não conhecia?”; “Como o 

figurino interferiu nisso?”; “Qual foi a reação das pessoas?”; “Como a caracterização auxiliou na criação 

de seu personagem?”. Para finalizar, você pode mostrar as fotos que tirou e deixar os estudantes livres 

para se trocarem ou ir para casa com seu cosplay. 

Lembre os alunos de guardar o registro no portfólio. Eles devem guardar os objetos nos lugares 

apropriados ou levar de volta para casa. Anote em seu diário de bordo o encaminhamento desta aula. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes conheçam a prática do cosplay, assim como suas características e os 
elementos e recursos utilizados por ela; 

• que os estudantes reconheçam que a prática do cosplay foi inspirada em personagens dos 
quadrinhos e da ficção científica, bem como em personalidades da cultura pop, e 
apresentem reflexões e hipóteses sobre como essa forma de expressão se relaciona com 
as linguagens artísticas e também com as questões acerca da cultura jovem na sociedade 
atual e suas relações com os meios de comunicação; 

• que os estudantes experimentem e explorem a prática do cosplay em atividades plásticas 
e cênicas para criar um personagem.   

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio das 

seguintes perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; 

“Prestaram atenção nas instruções das atividades?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; 

“Desenvolveram possibilidades plásticas e cênicas ao desenvolver seu personagem por meio da prática 

do cosplay? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos 

apresentados em aula para observar os próprios trabalhos e o dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual é o significado da palavra cosplay? 

a) É o termo japonês para mangá. 

b) É um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e role-play 

(brincadeira ou interpretação).  

c) É uma cenografia de ficção científica. 

d) É um termo que significa iluminação. 

2. De que forma o cosplay pode transformar sua percepção da realidade? 
 

Gabarito das questões 

1. Alternativa b. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante perceba que, ao trabalhar a proposta do cosplay, ele 
pode investigar elementos da personalidade do personagem, que proporcionam outras 
percepções e atitudes diante da realidade. 


