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RESUMO

O consumo de K-pop no Brasil surpreende a muitos que não acompanharam a chegada da
Hallyu.  Através  de análise  sociológica  do tema,  procura-se compreender  como se deu tal
aproximação e como o fã brasileiro de música pop coreana articula suas ações. No esforço de
driblar barreiras geográficas, culturais e de idioma, o fã brasileiro desenvolveu redes de apoio
próprias capazes de fornecer soluções dentro da comunidade de fãs, o que neste trabalho é
abordado a partir  do conceito de fã-ativismo. A principal ferramenta empregada pelos fãs
brasileiros é a internet,  que acaba sendo também o principal meio de interação entre eles.
Além disso, é também pela internet principalmente que o fã brasileiro de K-pop, o kpopper,
vai estabelecer contato com os ídolos coreanos. Para investigar tal pressuposto, realizo um
levantamento do contato entre Brasil e K-pop e, a partir dos dados, entrevistas e questionários
são aplicados para verificar empiricamente as discussões empregadas ao longo do trabalho.

Palavras-chave: K-pop. Internet. Fã-ativismo. Kpopper. Hallyu.



ABSTRACT

The consumption of K-pop in Brazil surprises many who did not follow the arrival of Hallyu.
Through a sociological analysis of the theme, we try to understand how this approach was
carried out and how the Brazilian fan of Korean pop music articulates its actions. In the effort
to dribble geographical, cultural and language barriers, the Brazilian fan has developed own
support networks capable  of providing solutions  within the fan community,  which in this
work is approached from the concept of fan-activism. The main tool used by Brazilian fans is
the internet, which is also the main means of interaction between them. In addition, it is also
through the internet mainly that the Brazilian K-pop fan, the kpopper, will establish contact
with  the  Korean idols.  To investigate  this  assumption,  I  perform a  survey of  the  contact
between Brazil and K-pop and, from the data, interviews and questionnaires are applied to
empirically verify the discussions employed throughout the work.

Key Words: K-pop. Internet. Fan-activism. Kpopper. Hallyu.



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Wonder Girls durante show com Jonas Brothers e, abaixo, acompanhando Justin 

Bieber em evento de rádio.........................................................................................................17

Figura 2 - Captura de tela do videoclipe da canção “Eyes, Nose, Lips”...................................22

Figura 3 - Captura de tela da enquete online aplicada pelo programa Leitura Dinâmica.........25

Figura 4 - Fotografia da matéria dedicada ao Super Junior na revista Caras............................26

Figura 5 - Fotografia promocional do Bangtan Bus.................................................................38

Figura 6 - Gráfico das respostas para pergunta: quantos anos você tem?.................................43

Figura 7 - Gráfico das respostas para pergunta: antes do K-pop você já era fã de alguma outra 

manifestação cultural asiática? .................................................................................................44



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 12
2 SURGIMENTO E EXPANSÃO DA HALLYU .......................................... 14
2. 1 A Hallyu na Ásia ............................................................................................ 14
2. 2 O K-Pop e sua projeção para além dos limites da Ásia …......................... 15
2. 3 A expansão da Hallyu e sua chegada na América Latina …...................... 17
3 LEVANTAMENTO SOBRE K-POP NO BRASIL .............................….. 24
4 CONHECENDO O K-POPPER BRASILEIRO ........................................ 32
4.1 Estabelecendo contato com os correspondentes …..................................... 32
4. 2 A Hallyu na internet na brasileira …........................................................... 33
5 Considerações finais ….................................................................................. 48

REFERÊNCIAS ............................................................................................ 50



12

1 INTRODUÇÃO
A  partir  dos  anos  1960,  a  Coreia  do  Sul  surpreenderia  o  mundo  com  sua

impressionante  recuperação  econômica.  Tendo  como  base  a  industrialização  e  o

nacionalismo, o modelo recuperaria não só a economia do país como também sua autoestima

perante outros países, especialmente do leste asiático. Diante de uma nova crise econômica na

Ásia na década de 90, o governo sul-coreano descobriria novas formas de expandir, sendo a

principal delas através da cultura. Assim, nasce a Hallyu, ou onda coreana, que atrairia não só

o interesse dos países vizinhos, como veremos, mas também o interesse de países de todo o

mundo, se tornando um verdadeiro fenômeno sociocultural. 

Inicialmente,  o impacto desse fenômeno é sentido em países do leste  asiático,

especialmente China; no entanto, contrariando previsões de que seria um fenômeno datado

(OH;  PARK,  2012),  a Hallyu  continuou  a  se  expandir  e  hoje  alcança  diversos  países

ocidentais,  incluindo o Brasil.  Diante de tal  fato,  torna-se relevante  investigar  como essa

aproximação  se  torna  possível,  mesmo  tendo  inúmeros  obstáculos  —  como  a  limitação

geográfica e o idioma, por exemplo. 

Meu  interesse  no  tema  surge  em 2011,  quando,  pela  primeira  vez,  entrei  em

contato com a Hallyu, mais especificamente, com o K-Pop. A partir daquele ano, muita coisa

mudaria  no  cenário  e  na  indústria,  o  que  refletiria  também na  popularidade  de  produtos

coreanos  no  Brasil,  especialmente  música  (k-pop)  e  programas  de  TV (doramas).  Minha

experiência  deixou de se enquadrar no espectro do fã-ativismo, passando a ser apenas de

apreciação e observação. Por meio deste distanciamento, pude observar melhor as mudanças

sofridas especialmente a partir da popularização das redes sociais. 

É  evidente  que  a  internet  desempenha  um papel  fundamental  de  aproximação

entre o fã brasileiro, o kpopper, e a música pop coreana, o K-pop. Foi através da rede que o

gênero realizou suas primeiras incursões em solo brasileiro e continua sendo através dela que

o  K-pop  atinge  seu  público  não-coreano  de  forma  mais  eficaz.  Esse  fato  é  possível

principalmente pela dedicação e devoção dos fãs, que usam de seus próprios recursos para

viabilizar o consumo do K-pop no Brasil, através da criação de fã-sites, fansubbers1 e grupos

variados para troca de conteúdo e informações.

Neste  trabalho,  primeiro  explicaremos  brevemente  o  contexto  em que surge  a

Hallyu  e  também como o  K-pop se integra  a  esse  fenômeno.  Em seguida,  exploraremos

aspectos da chegada do K-pop ao Brasil, bem como diferença entre o Brasil e outros países da

1 Fansubbers são fãs que se dedicam à tradução e legendagem de vídeos. 
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América  Latina  no  consumo  da  música  pop  coreana,  tendo  como  fundamentação,

principalmente,  os trabalhos de  Nayelli  López Rocha,  Nusta Carranza Ko Benjamin Han,

além  de  um levantamento  cronológico  do  paulatino  aumento  na  quantidade  de  shows  e

eventos de K-pop no Brasil, rastreado por meio de notícias online. 

Por  fim,  propomos uma reflexão  sobre a  atuação  dos  fãs,  partindo  das  ideias

propostas  por  Howard  Becker  sobre  a  arte  como  ação  coletiva.  Para  tanto,  a  partir  de

entrevistas  e  aplicação  de  um  questionário,  procuramos  compreender  como  esses  fãs

enxergam seu relacionamento  com a cultura coreana através  do K-pop, procurando traçar

também um perfil do kpopper brasileiro.

Para esta pesquisa, foi empregada a leitura de produções científicas acerca do K-

pop no ocidente e, mais especificamente, América Latina, que evidenciaram a necessidade de

compreender a chegada do gênero no Brasil, sendo esta a pretensão do presente trabalho. 
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2 SURGIMENTO E EXPANSÃO DA HALLYU

2.1 A Hallyu na Ásia

Como já exaustivamente documentado por diversos autores (López Rocha, 2014;

JungBong  Choi,  2014;  Carranza  Ko  et  al.,  2014;  Maliangkaij,  2014),  a onda  coreana,

conhecida internacionalmente como Hallyu, surge no final da década de 90, especificamente

no ano de 1997, com a bem-sucedida entrada de produtos sul-coreanos no mercado chinês.

Naquele momento, o esforço em compreender como um país pequeno como a Coreia do Sul

conseguia  exportar  produtos  de  entretenimento  para  a  gigante  China  começaria  a  atrair

intelectuais  de diversas áreas. Aos poucos,  a linha investigativa que afirmava que valores

compartilhados  entre  os  dois  países,  como o  confucionismo,  seriam os  responsáveis  pela

facilitação da chegada da Hallyu começariam a surgir. Essas linhas resistiram por um tempo,

mas falharam em explicar a expansão do K-pop para fora do continente asiático, o que viria a

impactar os grandes mercados da Europa e Estados Unidos. 

O termo Hallyu  foi  empregado pela  primeira  vez  pelo  jornal  chinês  People’s

Daily (Jornal do Povo), no ano de 2000, referindo-se à onda de produtos coreanos, composta

principalmente por programas de TV e música, que chegava à China desde 1997. O termo

acabaria por se popularizar e passaria a ser empregado pela própria mídia coreana para se

referir ao fenômeno. Além da China, países como Taiwan, Filipinas, Vietnã, Japão, Cingapura

e Tailândia também começariam a receber produtos coreanos e a manifestar interesse por essa

indústria.

Com  o  tempo,  a  Hallyu  ganharia  ainda  mais  força  e,  durante  os  anos  2000,

recebeu uma nova injeção de combustível com a popularização dos  idol groups, fenômeno

intrínseco ao K-Pop. Dessa forma, a Hallyu inicialmente ganhou destaque com a exportação

de doramas para televisão, mas foi com o K-pop que a onda coreana encontrou ainda mais

força, conseguindo projeção para fora da Ásia.

Como assinala  López , embora tenha se tornado um termo popular em trabalhos

acadêmicos,  não há,  ainda,  uma definição precisa do que seja a Hallyu ( ROCHA, 2014,

p.122),  contudo,  a  pesquisadora  apresenta  duas  das  concepções  mais  comuns  sobre  o

fenômeno, bem como a sua própria perspectiva e abordagem:

Although there are people who define the Hallyu as popular culture, there
are also those who have limited the concept to pop-culture, rather than the
popular culture, due to the reason that most of the elements which comprise
Hallyu  belong  to  the  entertainment products  and  not  to  elements  of  the
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Korean popular culture in general. However, in this paper, Hallyu is defined
as  a  socio-culutoral  phenomenon  with  hybrid  characteristics  that  has
developed within the framework of korean popular culture, mixing them in a
successful way within the local context.”  (ROCHA, 2014, p. 122-123) 

Neste trabalho,  nos  aproximamos  da  concepção de López  Rocha,  propondo também uma

hipótese  sobre  a  recepção  do  K-pop  relacionada  ao  aspecto  da  hibridização,  que

apresentaremos em outro momento. 

2. 2 O K-Pop e sua projeção para além dos limites da Ásia

O K-Pop é resultado de um processo do que pode se chamar de “modernização”

da música pop coreana. Nesse contexto, um marco para a configuração do K-pop foi a estreia

do trio Seo Taiji & Boys, em 1992. O grupo apresentava algo novo para o país: com roupas

coloridas,  espalhafatosas,  coreografias  e  sonoridade  próxima  do  estilo  ocidental,  foi  uma

questão de tempo para cair no gosto do público mais jovem. Outro aspecto que chamou a

atenção para o grupo foi o das letras das músicas, que chegaram a ser banidas.  A literatura

consultada revela que foi a partir de apresentações do trio que grupos de jovens passaram a se

interessar pelo gênero, consumindo essa nova manifestação cultural. 

É  importante   notar  que  o  surgimento  do  K-pop  e  das  novas  configurações

apresentadas pelo trio não foram vistos com bons olhos por setores mais conservadores da

sociedade coreana. Uma hipótese que podemos levantar quanto a isso, no entanto, é a de que

não se tratou de uma questão apenas de um conservadorismo moral,  mas também de um

movimento conservador por parte do mundo artístico, com suas convenções já estabelecidas,

se temos em vista a ideia defendida por  Howard Becker  de que

 

Qualquer pessoa que promova com sucesso uma nova convenção na qual ela
esteja capacitada e eu não, ataca não somente a minha estética, mas também
minha  alta  posição  no  mundo  da  dança.  Assim,  a  resistência  ao  novo
expressa a raiva daqueles que perderão materialmente com a mudança, sob a
forma de injúria estética. (BECKER, 1977, p. 219) 

Contudo, e a despeito dos conservadorismos, o gênero acabaria ganhando apoio e incentivo

do governo, devido ao fato de mostrar-se uma poderosa fonte de promoção internacional. 

Em 1996, o trio anunciaria a aposentadoria, mas o caminho já estava aberto para

que outros grupos surgissem. Assim, fortemente inspirado no Seo Taiji & Boys, em 1996,

surge o grupo H.O.T, pela empresa SM Entertainment, que duraria até 2001. No ano de 1997,



16

surgem Baby VOX, DIVA, Sechs Kies, S.E.S, entre outros. Nos anos seguintes, a formação

de novos grupos continuaria. Nesse período, portanto, é que começa a se desenhar o modelo

de funcionamento da indústria do K-pop.

Nesse  modelo,  cujas  principais  empresas  responsáveis  pela  movimentação  da

indústria são a SM, JYP e YG, conhecidas como BIG3, há uma estruturação bastante rígida

do K-pop: em geral, as empresas fazem audições e contratam jovens para a formação de um

grupo. É muito raro artistas solo dentro do gênero, são poucos, como Rain e SE7EN; mais

raro ainda são aqueles  que já  debutaram  como solo,  como Roh Ji  Hoon. Assim como as

audições,  também é muito  comum no país  a  associação de crianças  entre  9 e  10 anos a

empresas de entretenimento, onde passarão a ser trainees. A rotina de um trainee consiste em

aulas de dança, dicção, canto, inglês, colocação de corpo e postura, dentre outras. Espera-se

que as crianças desenvolvam aptidões e posteriormente concorram a vagas em grupos. Nessa

fase, características físicas consideradas fora do padrão estabelecido devem ser corrigidas. 

O sistema de treinamento é duramente criticado entre os meios de comunicação

do país. Em alguns casos, fala-se em sistema escravo ou, pelo menos, abusivo de alguma

forma. Contudo, mesmo sob críticas, a popularidade do K-Pop acaba por convencer aos pais,

que permitem o ingresso de seus filhos em sistemas de trainee, por configurar uma espécie de

sonho e esperança de um futuro melhor. Além das duas formas já mencionadas, também são

populares  no país  programas  do tipo  Survival,  ou seja,  de  sobrevivência,  onde jovens  se

submetem a desafios semanais para tentar uma vaga em grupos de K-pop. 

Esse sistema segue funcionando com resultados positivos e, embora tenham sido

necessárias  adaptações  a  algumas  exigências  para  evitar  escândalos,  é  o  mesmo desde  a

década  de  90.  Atualmente,  novas  empresas  ganham  destaque  e  se  projetam  em  uma

competição contra a BIG3, como é o caso da empresa Big Hit.

Dos anos 2000 em diante, uma nova geração de idols foi formada. Embora tenha

sido a primeira geração a principal responsável pela estabilidade do K-pop na Ásia, a segunda

seria a primeira a realizar incursões em países ocidentais. Muitos grupos tentariam a sorte no

mercado americano,  chegando a lançar  faixas inteiramente em inglês.  Contudo, o sucesso

esperado só seria obtido mais tarde, com o lançamento do grupo BTS em 2013. 

2. 3 A expansão da Hallyu e sua chegada na América Latina

As primeiras tentativas de sucesso fora da Ásia por parte de  idol groups foram

voltadas  particularmente  para  os  grandes  mercados  da  Europa  e  Estados  Unidos.
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Especialmente a partir do ano de 2010, grupos começaram a compor canções em inglês e a se

lançarem  em  pequenas  turnês  nos  Estados  Unidos.  Como  exemplo,  podemos  analisar  a

trajetória de dois grupos específicos: o feminino Wonder Girls e o masculino JYJ.

Em 2009, o grupo Wonder Girls fixou-se nos Estados Unidos, onde abriu shows

da  turnê  do  trio  norte-americano  Jonas  Brothers.  Naquele  ano,  um dos  singles  do  grupo

chegou à 76ª posição na Billboard Hot 100, principal  chart2 de música norte-americano. Em

2010, o grupo feminino ainda abriu shows para o cantor canadense Justin Bieber. No entanto,

apesar de apresentar um desempenho surpreendente, esse seria o melhor momento do grupo,

que fez história como o primeiro do K-pop a entrar na HOT 100. O grupo masculino JYJ

também lançaria,  em 2010, um disco em inglês  com parcerias  internacionais,  incluindo o

rapper Kanye West, mas, além de não emplacar, o grupo passaria longe dos charts.

Figura 1 – Wonder Girls durante show com Jonas Brothers e, abaixo, acompanhando Justin Bieber

em evento de rádio

2 Compreende-se  como chart  (gráfico,  em inglês)  paradas  musicais  que  listam lançamentos   como CDs,
singles,  EPs e  outros  formatos,  de acordo  com seu  desempenho.  No caso  citado,  a  Billboard  Hot  100
considera o número de vendas.
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Como fica claro acima, partindo dos dois exemplos, empresas coreanas fizeram

suas  tentativas  de sucesso nos  Estados Unidos,  mas  nenhuma teria  atingido,  até  então,  o

sucesso planejado. Mesmo o acionar de nomes com grandes atos nos Estados Unidos como

plataforma de divulgação dos grupos (tais como Kanye West, Jonas Brothers e Justin Bieber)

não  fora  suficiente  para  que  as  músicas  dos  grupos  mencionados  atingissem  o  que  se

esperava,  o  que resultaria  no retorno de ambos  para a  Ásia,  onde suas  carreiras  estavam

seguras.

É flagrante a relutância por parte do público dos grandes mercados em consumir

música que escape do eixo EUA-UE, especialmente se essa música é cantada em qualquer

outro idioma que não o inglês. O mercado de música estadunidense, principalmente, contribui

para a  manutenção desse cenário.  Por meio de mecanismos próprios de seu imperialismo

cultural, consegue subjugar, em diversos países, músicas nacionais em favor de sua música

exportada.  Ou seja, você pode andar nas ruas de Seul e ouvir apenas singles de Beyoncé e

Ariana Grande. 

Fonte: kimyoobin/ bellasvitas
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Dentre  esses  mecanismos,  podemos  destacar,  por  exemplo,  a  insistência  em

discursos que censuram as práticas adotadas  pela indústria do K-pop. Uma das principais

críticas ocidentais ao formato, diz respeito à mecanização dos seus artistas, que, inclusive, são

tratados como "ídolos" e não como "artistas". Mas de que se realmente se trata esta suposta

tensão?  Mesmo  na  própria  Coreia  do  Sul,  artistas  de  outros  gêneros  musicais  criticam

constante e duramente os ditos "ídolos", por, basicamente, serem vistos como produtos e não

produtores. A principal crítica é a falta de autenticidade, já que todo o processo criativo é

encabeçado pela empresa, não pelo ídolo. 

No K-pop,  é  comum que os  ídolos  sejam apenas  interpretes  de suas  músicas.

Muitos tem como habilidade o canto, mas não tocam instrumentos, não compõem. Eles são

sempre  jovens,  bonitos,  simpáticos  e  educados.  Sofrem  intervenções  constantes  em  sua

aparência, como cabelo, estilos de roupas, maquiagem e sempre realizam de forma metódica

todas as obrigações. Entrevistas seguem um "protocolo", de acordo com o qual devem falar

apenas sobre assuntos determinados anteriormente pelas empresas. Estas, em geral, competem

entre si para fechar o máximo de contratos de publicidade possível, de modo que se torna

comum o empréstimo,  por  parte  desses jovens ídolos,  de sua suas  imagens para diversas

campanhas e produtos. Esse é um ponto importante. Mesmo a imagem do ídolo não é uma

propriedade sua.  Seu rosto,  nome artístico  e  presença são negociados diretamente  entre  a

empresa  e  o  contratante  publicitário.  Os  ídolos  estão  sempre  rodeados  de  produtores,

advogados, gestores, professores, fonoaudiólogos, maquiadores, coreógrafos. Poucos são os

ídolos que cruzam essa barreira. As empresas de entretenimento dedicam todo um setor para o

estudo  do  mercado  fonográfico.  Sabem  qual  estilo  está  em  alta  e  em  qual  país  é  mais

interessante  promover  uma  produção.  A  empresa  tem  conhecimento  dos  temas  mais

lucrativos.  Por  isso,  é  muito  incomum  que  os  managers,  ou  seja,  gestores,  que  lidam

diretamente  com  os  ídolos,  dispensem  produtores  e  compositores  renomados  para  dar

liberdade  aos  ídolos.  Uma  grande  marca  do  K-Pop,  por  exemplo,  é  a  coreografia

meticulosamente realizada; mesmo a coreografia não passa pela elaboração dos ídolos, que

aprendem algo criado por terceiros e apresentam.

Em sua obra  Uma teoria da ação coletiva,  Becker  questiona  qual  deve  ser  o

mínimo de atividade necessária para que uma pessoa pretenda o título de artista. Acredito que,

nesse contexto, essa poderia configurar a principal questão. No entanto, é preciso observar

que as críticas ocidentais ao modelo sul-coreano mostram-se extremamente seletivas, tendo
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em  consideração  que  diversos  grupos  e  artistas  ocidentais  passam  por  processos  de

intervenção muito similares, mesmo no que diz respeito à interferência de suas respectivas

agências em seu processo criativo. 

Como exemplo, podemos pensar sobre o caso recente de Zayn Malik, ex-membro

da boyband britânica One Direction. Zayn, que abandonou o grupo, não poupou críticas aos

responsáveis pela boyband. Dentre outras coisas, o britânico afirma3 que não podia pintar ou

cortar seu cabelo sem permissão, ou deixar a barba crescer. Sobre o processo criativo, Zayn

afirma  que  não tinha  qualquer  poder  de  decisão,  já  que as  músicas  eram preparadas  por

terceiros, para que, apenas depois da composição, os integrantes tivessem um contato com o

produto, já no momento de gravação. Por fim, Malik ainda diz que as entrevistas cedidas pelo

grupo passavam primeiro por uma análise, que um dos membros era sempre responsável pelas

respostas das questões aprovadas.

É  notável  a  semelhança  com  o  modelo  coreano  descrito.  Sobretudo  se

consideramos que, no momento de formação, os membros do One Direction tinham entre 16 e

17 anos, mesma faixa etária em que comumente estreiam os ídolos do K-Pop. No entanto, no

Ocidente, essas questões só recebem atenção quando surgem problemas incontornáveis. Na

Coreia, o modelo é esse e ninguém o esconde, pelo contrário, há mesmo certo orgulho. 

Como afirma Howard Becker, no mesmo trabalho: 

 Os  participantes  num  mundo  da  arte  encaram  algumas  das  atividades
necessárias à produção daquela forma de arte como “artística” exigindo dom
ou a sensibilidade especial de um artista. As atividades restantes parecem
pare eles uma questão de habilidade, argúcia para negócio ou alguma oura
capacidade menos rara, menos característica da arte, menos necessária para o
sucesso  do  trabalho,  e  merecedora  de  menor  respeito.  Eles  definem  as
pessoas que desempenham essas atividades especiais como artistas e todos
os  outros  (tomando  de  empréstimo  um  termo  militar),  como  pessoal  de
apoio. Os mundos da arte diferem quanto à maneira como atribuem o título
honorífico de artista e quanto aos mecanismos por meio dos quais escolhem
quem entra nele ou não.” (Becker, 1977, p. 207-208)

A partir dessas reflexões sobre a divisão do trabalho na produção artística, podemos

observar  um  interessante  fenômeno  entre  os  sul-coreanos:  parece  fazer  parte  de  suas

convenções, no que diz respeito ao K-pop, o entendimento do idol, aquele que se apresenta

em um palco, como parte do pessoal de apoio, enquanto serão denominados artistas aqueles

3 ON my own.  Complex, abril de 2016. Disponível em: <https://www.complex.com/music/zayn-interview-
2016-cover-story>. Acesso em: 10 de dez. De 2018. 

https://www.complex.com/music/zayn-interview-2016-cover-story
https://www.complex.com/music/zayn-interview-2016-cover-story
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que ficam responsáveis pela criação das composições, grupo que, na cultura ocidental, é, em

geral, considerado parte do pessoal de apoio. 

Dessa maneira, quando nos deparamos com críticas ao modelo do K-pop advindas

da  cultura  ocidental,  é  necessário  questionar  a  legitimidade  dessas,  visto  tratar-se  de  um

paradigma  de  valoração  dos  trabalhos  necessários  para  a  criação  artística  distinto  do

paradigma ocidental, ainda que a divisão do trabalho em si possa se assemelhar. Além disso,

como vimos, no caso do K-pop, temos um modelo não dissimulado pelos seus responsáveis,

nem pelo público, enquanto no Ocidente, quando tomamos conhecimento de casos como o do

One Direction, nos chocamos, criticamos tanto a agência quanto os membros do grupo. Nos

sentimos enganados por ainda acreditar na essência artística dentro do mercado musical. Seria

inocência ou arrogância? Na Coreia, poucos são os idols que reivindicam para si o título de

artista. Eles se contentam com os títulos de celebridade, ídolos, cantores, interpretes, mas não

são muitos  os  que  vão enfrentar  a  mídia  e  artistas  de  outros  segmentos  em busca  dessa

nomenclatura. Por isso é que consideramos, aqui, as críticas ocidentais que acusam o modelo

coreano de mecanização dos artistas como exemplo dos mecanismos do imperialismo cultural

que favorecem a relutância do público dos grandes mercados ao consumo do K-pop. 

Apesar de tudo isso, é necessário ressaltar a importância das primeiras tentativas

em solo  americano,  mencionadas  no  início  da  seção,  pois,  mesmo  não  tendo  atingido  o

resultado  esperado,  foram  suficientes  para  causar  um  impacto  que,  em  2011,  levaria  a

Billboard a inaugurar um chart específico para K-pop nos Estados Unidos, o K-Pop Hot 100.

Esse chart  duraria até 2014, quando  seria extinto,  e  voltaria apenas em 2017. Além disso,

outra consequência positiva dessas tentativas e que muito nos interessa foi a percepção pelas

empresas coreanas de que um outro mercado com muito potencial surgia: a América Latina.

A entrada do K-Pop na América Latina  seria mais facilitada especialmente pela

presença  já  estabelecida  da Hallyu.  Desde 2002,  quando foi  realizada  a  Copa do Mundo

Japão/Coreia, o governo sul-coreano vinha investindo na exportação de programas de TV, os

chamados doramas, para mercados latino-americanos (cf. HAN, 2017). Chile,  Argentina e

Peru  foram países  que  exibiram  doramas  coreanos  em TV aberta,  atingindo  um número

expressivo de espectadores. Assim, com uma parcela do público já adaptada ao idioma e à

cultura,  ficava  mais  fácil  exportar  o  K-pop.  Para  muitos  fãs  sul-americanos,  o  K-pop se

destacaria pela qualidade de produção e especialmente  pela elaboração dos videoclipes (cf.

HAN, 2017; ROCHA, 2014).
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No Brasil, no entanto, o processo se desenrolaria de forma diferente. O principal

meio utilizado para a divulgação do K-pop  seria a internet  e a presença maciça em redes

sociais.  As estratégias de aproximação se deram sobretudo através de vídeos direcionados

especificamente  para  o  público  brasileiro,  postagens  em  redes  sociais  com  palavras  em

português, uso de roupas com palavras em português ou bandeira brasileira, entre outras. Em

um vídeo de 2014, por exemplo, Taeyang, membro do Bigbang, um dos grupos mais famosos

atualmente, exibe duas tatuagens em português no clipe da canção Eyes, Nose, Lips – single

de um ato solo.

Figura 2 – Captura de tela do videoclipe da canção “Eyes, Nose, Lips”

Fonte: youtube.

Se em países como México e Chile a Hallyu preparou o terreno para a chegada do

K-pop,  no Brasil,  aconteceria o  contrário:  para  a  maioria  dos  brasileiros  interessados em

cultura coreana, o K-pop foi a porta de entrada – ainda que existam, em pequeno número,

aqueles que primeiro conheceram literatura ou doramas. 
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De modo geral, a chegada do K-pop na América Latina se  daria de forma mais

contundente  apenas  a  partir  de  2010.  Com o fracasso  em conquistar  os  mercados  norte-

americano  e  europeu,  as  empresas  se  voltariam para  mercados  emergentes  e  passariam a

trazer grupos e solistas para a América do Sul. No Brasil, a primeira visita  aconteceria em

2011, através da empresa Cube Entertainment, que trouxe seu show Cube Concert para São

Paulo, no qual 3 dos seus principais artistas se apresentaram: o grupo masculino B2ST, o

grupo feminino 4Minute e a solista GNA. 
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3 LEVANTAMENTO SOBRE K-POP NO BRASIL

No ano de 2011, o grupo Mblaq havia estado em São Paulo para participar de um

evento de K-pop, mas, como não houve show, considera-se o Cube Concert como o primeiro

ato de K-pop no Brasil. No caso do Mblaq, a chegada do grupo gerou muita repercussão,

tendo causado até  mesmo confusão no local  do evento,  onde apenas 600 jovens puderam

entrar e milhares de fãs ficaram do lado de fora4, incluindo fãs de outros países, como Canadá

e Uruguai. A visita do Mblaq atraiu meios de comunicação de vários segmentos e o grupo

chegou  a  conceder  uma  longa  entrevista  ao  programa  Leitura  Dinâmica  da  RedeTV.

Refletindo  a  boa  recepção  ao  grupo,  a  emissora  coreana  KBS2  transmitiu  uma  matéria

exclusiva sobre o K-Pop no Brasil;  além disso,  outra  emissora coreana,  a MBC, também

realizou  uma  entrevista  sobre  a  vinda  do  Mblaq  ao  Brasil  e  gravou  uma  espécie  de

documentário com o grupo no país. 

O  Cube  Concert  não  ficou  atrás  no  quesito  cobertura  da  mídia  e  mobilizou

notícias de jornal5 e, além de uma matéria no Fantástico, da rede Globo, o festival ainda foi

tema de uma matéria da MixTV em janeiro de 2012. Na Coreia, o show deu origem a um

documentário de mais de 40 minutos que retrata o sucesso do K-pop no Brasil. 

Em 2011, o programa já mencionado da RedeTV, Leitura Dinâmica, se tornou um

grande aliado dos fãs e chamou a atenção de emissoras de TV coreanas com a aplicação de

uma enquete, na qual questionava aos fãs qual grupo deveria vir para o Brasil.

Foi também principalmente a partir desse período que os encontros organizados

por fãs passaram a mobilizar cada vez mais participantes,  marcando um período de maior

engajamento entre os fãs de K-pop, o que aponta o provável alcance da enquete lançada pela

emissora. No Rio de Janeiro, se destaca ainda o Encontro K-Pop RJ, organizado pelo Meet K-

Pop,  que  frequentemente  organiza  eventos  na  Quinta  da  Boa  Vista.  Nesses  eventos  são

promovidas competições de dança cover, gincanas, rodas de conversas e outras atividades,

tudo ao som das músicas favoritas dos participantes. 

4 Fãs acompanham visita do grupo coreano MBLAQ ao Brasil.  Cifra club news,  8 de setembro de 2011.
Disponível  em:  <https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/27305-fas-acompanham-visita-do-grupo-
coreano-mblaq-ao-brasil.html>. Acesso em: 10 de dez. De 2018.

5 PLAYBACK,  rebolado  e  histeria  marcam  festival  de  k-pop  no  Brasil.  G1,  14  de  dezembro  de  2011.
Disponível  em:  <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/12/playback-rebolado-e-histeria-marcam-
festival-de-k-pop-no-brasil.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/27305-fas-acompanham-visita-do-grupo-coreano-mblaq-ao-brasil.html
https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/27305-fas-acompanham-visita-do-grupo-coreano-mblaq-ao-brasil.html
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Figura 3 – Captura de tela da enquete online aplicada pelo programa Leitura Dinâmica

Fonte: dailykpopnews

Naquele mesmo ano, o site da VEJA realizou uma matéria sobre K-Pop6; também a

Revista Caras publicou uma breve matéria sobre o grupo Super Junior. 

6 OS  subterraneos  do  pop.  Veja,  12  de  dezembro  de  2011.  Disponível  em:
<https://veja.abril.com.br/entretenimento/os-subterraneos-do-pop/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 
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Figura 4 – Fotografia da matéria dedicada ao Super Junior na revista Caras

Para  os  fãs,  o  sucesso  e  repercussão  alcançados  em  2011  já  era  além  das

expectativas, mas em 2012 um fenômeno viral surgiu e mudou os rumos do K-pop mundo

afora, esse fenômeno era Psy, com seu hit Gangnam Style. A canção foi lançada em julho de

2012 e pegou a todos de surpresa.  Enquanto grupos jovens mais  próximos do padrão  de

beleza  coreano lutavam para alcançar  os holofotes,  foi  Psy,  um homem de 34 anos,  cuja

aparência distancia-se desse padrão, quem levou o K-pop ao topo do mundo musical, quando

chegou ao 2º lugar na Billboard Hot 100, em 10 de junho7.  O sucesso foi surpreendente,

Times,  The New York Times,  Wall Street Jornal – e no Brasil -  Veja, G1, Globo,  Época  e

outros grandes portais publicaram notícias sobre o single coreano. A popularidade da música

gerou impacto no Brasil, que, a partir daquele momento, receberia cada vez mais shows de K-

Pop e  passaria  a  produzir  cada  vez  mais  matérias  sobre  K-pop,  dando destaque a  vários

grupos, muitas vezes tentando acertar quem seria o próximo Psy. 

Em janeiro  de 2012, dois integrantes  do grupo masculino Z:EA8 estiveram no

Brasil para gravar um programa de TV. Mas foi o ex-membro do TVXQ, Xia Junsu, quem

7 Informação extraída do site Billboard. Disponível em:  <https://www.billboard.com/music/psy/chart-history/
hot-100>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

Fonte: SUJU
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trouxe  o  show  mais  relevante  daquele  ano,  com  uma  apresentação  de  sua  turnê

TARANTALLEGRA9. A apresentação teve seu peso mercadológico porque, na época, Junsu

era um dos principais nomes do gênero. 

Em fevereiro  de 2013, o KOFICE10 trouxe Ailee,  BaeChiGi e HyunJoong (do

SS501),  para  uma  apresentação  em comemoração  aos  50  anos  da  imigração  coreana  no

Brasil11 e, no mesmo mês, o astro Psy veio ao Brasil12, durante o Carnaval, chegando a se

apresentar ao lado de Cláudia Leite. Em abril, o Super Junior trouxe para o país o maior show

de  K-Pop até  então13.  Com todos  o  7  mil  ingressos  vendidos,  o  grupo se  apresentou  no

Credicard Hall, também em São Paulo, atraindo diversos veículos midiáticos. Ainda no final

do ano, o grupo NU’EST veio para apresentação única em Curitiba14. 

Em  2014,  não  apenas  empresas  miraram  no  Brasil,  mas  também  o  próprio

governo sul-coreano, fazendo com que o Music Bank chegasse ao país15. O programa é uma

espécie de turnê de K-Pop, que viaja o mundo levando representantes de diversas empresas e

que conta,  como foi  dito,  com apoio do governo sul-coreano.  Naquela edição,  vieram ao

8 DONGJUN e Kevin do ZE:A no Pocket Show do Star Date no Brasil. My Name Brasil, 21 de janeiro de
2012.  Disponível  em:  <https://mynamebrasil.wordpress.com/2012/01/21/especial-dongjun-e-kevin-do-zea-
no-pocket-show-do-star-date-no-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

9 IXIAH Junsu desembarca no Brasil para uma turnê inédita. R7, 21 de agoto de 2012. Disponível em: <http://
entretenimento.r7.com/musica/noticias/xiah-junsu-desembarca-no-brasil-para-uma-turne-inedita-
20120821.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

10   Korea Foundation for International Culture Exchange ou Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural 
Internacional

11 Artistas coreanos  se apresentam em São Paulo em fevereiro.  Cifra club news,  28 de janeiro de 2013.
Disponível em: <https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/49223-artistas-coreanos-se-apresentam-em-sao-
paulo-em-fevereiro.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

12 PSY, Claudia Leitte e Sabrina Sato dançam juntos em Salvador. G1, 08 de janeiro de 2013. Disponível em:
<http://g1.globo.com/bahia/carnaval/2013/noticia/2013/02/psy-claudia-leitte-e-sabrina-sato-dancam-no-fim-
do-circuito-dodo.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

13 SUPER Junior estreia em SP para 'sentir paixão do Brasil' pelo k-pop. G1, 21 de abril de 2013. Disponível
em:  <http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/04/super-junior-estreia-em-sp-para-sentir-paixao-do-brasil-
pelo-k-pop.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

14 NU’EST  Fará  única  apresentação  em  Curitiba.  Vagalume,  11  de  outubro  de  2013.  Disponível  em:
<http://www.animepro.com.br/6673/nuest-fara-unica-apresentacao-em-curitiba/>. Acesso em: 10 de dez. de
2018. 

15 "MUSIC Bank Brasil": Assista ao festival de K-pop que rolou no Rio de Janeiro. Vagalume,  17 de julho de
2014.  Disponível  em:   <https://www.vagalume.com.br/news/2014/07/17/music-bank-brasil-assista-ao-
festival-de-k-pop-que-rolou-no-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 
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Brasil  os  grupos:  B.A.P,  CNBlue,  Infinite,  Shinee,  Mblaq,  M.I.B  e  a  solista  Ailee.  Em

fevereiro, o grupo Lunafly trouxe um show inédito e, no mesmo período, o grupo NU’EST

voltou para show único em São Paulo16, respondendo ao sucesso do primeiro show no ano

anterior. Agosto do mesmo ano foi o mês que marcou a chegada do BTS à América do Sul,

sendo o Brasil escolhido como primeiro destino para realização do Fanmeeting RWeL8?17. No

mesmo mês, o VIXX veio para participar do Korean Brand & Entertainment Expo18, evento

que também teve a presença da solista Bo Kyung. Em dezembro, foi a vez do grupo MR.MR,

que veio atendendo a convites do SBT19 e do Korean Pop Festival. 

Em 2015, o grupo Topp Dogg abriu a agenda de shows se apresentando em São

Paulo, para mais de 1000 pessoas20. Em junho, o LUNAFLY volta para um novo show21.

Também em julho,  CROSS GENE vem para participar  do evento Anime Friends22 -  cabe

ressaltar que o Anime Friends, que acontece anualmente em São Paulo, é um dos maiores

eventos sobre cultura oriental do Brasil. Naquele ano, o BTS voltaria com sua turnê “The Red

Bullet – BTS Live Trilogy Episode II”23 e, dessa vez, se apresenta para cerca de 8 mil pessoas.

16 NU’EST pela segunda vez no Brasil  agosto 15, 2014 <http://www.brazilkorea.com.br/nuest-pela-segunda-
vez-no-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018.

17 FAN  Meeting  com  o  grupo  BTS  em  agosto.  Brazilkorea,  22  de junho  de  2014.  Disponível  em:
<http://www.brazilkorea.com.br/fan-meeting-com-o-grupo-bts-em-agosto/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018.

18 EXPO Coreia é a atração de agosto em São Paulo.  Brazilkorea, 17 de julho 17de 2014. Disponível em:
<http://www.brazilkorea.com.br/expo-coreia-e-a-atracao-de-agosto-em-sao-paulo/>. Acesso em: 10 de dez.
de 2018. 

19 O GRUPO se apresentou durante o Domingo Legal. Coreanos do Brasil, 09 de março de 2015. Disponível
em:  <https://www.facebook.com/CoreanosdoBrasil/posts/kpopo-grupo-mr-mr-no-domingo-legal-sbtum-pouco-
de-vergonha-alheia-do-apresentado/766065556833674/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

20 CONFIRA como foi  o  show do  grupo  Topp  Dogg  no  Brasil.  Brazilkorea, 17  de  fevereiro  de  2015.
Disponível  em:   <http://www.brazilkorea.com.br/topp-dogg-no-brazilkorea-confira-como-foi-o-show-do-
grupo-no-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

21 LUNAFLY volta ao Brasil em junho para mais um show. Brazilkorea,  19 de maio de 2015. Disponível em:
<http://www.brazilkorea.com.br/lunafly-volta-ao-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

22 CROSS GENE no Brasil: Saiba como foi a apresentação. Brazilkorea, 12 de julho 12 de 2015. Disponível
em: <http://www.brazilkorea.com.br/cross-gene-no-brasil-saiba-como-foi-a-apresentacao/>. Acesso em: 10
de dez. de 2018. 

23 THE Wings Tour – Confira todos os detalhes do show do BTS no Brasil. Brazilkorea, 23 de novembro de
2016. Disponível em: <http://www.brazilkorea.com.br/show-do-bts-no-brasil-2017/>. Acesso em: 10 de dez.
de 2018. 



29

Em maio, o grupo BOYFRIEND24 traria a turnê Be Witch, para cerca de 1000 fãs em São

Paulo, no Carioca Club. 

Em 2016, o grupo UNIQ teve uma passagem relevante no país25,  participando

inclusive  de programas de TV26 e,  no final  do ano,  o  grupo 24K marcou presença em 4

estados brasileiros27. O ano marca também a primeira visita solo de um girl group ao país, o

STELLAR28.

Em 2017, o Blanc7 participou do Anime Friends e, meses depois, o grupo voltou

para se apresentar nas cidades de Florianópolis, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo, com o

show da turnê Big Picture, aproveitando também para se apresentar na 8º edição do Kpop

Dance Tournament29.  Em setembro,  o grupo B.I.G se apresentou em São Paulo,  Curitiba,

Fortaleza e Rio de Janeiro30. No fim do ano, o grupo feminino Dreamcatcher veio para turnê

de autógrafos  nas cidades  de Recife,  Rio de Janeiro,  Brasília  e  São Paulo,  onde também

realizou um show31.  Em março, o BTS voltou ao país pela terceira  vez com o show The

24 #BOYFRIENDNOBRAZILKOREA – Show e  Coletiva  de  imprensa.  Brazilkorea,  3  de maio  de  2015.
Disponível  em:   <http://www.brazilkorea.com.br/boyfriendnobrazilkorea-show-e-coletiva-de-imprensa/>.
Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

25 #UNIQNOBK – Detalhes do Fanmeeting do UNIQ.  Brazilkorea,  28 de junho de 2016. Disponível em:
<http://www.brazilkorea.com.br/detalhes-do-fanmeeting-do-uniq/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

26 UNIQ  no  Programa  da  Sabrina.  Whitexmasdoramas,  2  de  agosto  de  2016.  disponível  em:
<http://whitexmasdoramas.blogspot.com/2016/08/uniq-no-programa-da-sabrina.html>.  Acesso  em:  10  de
dez. de 2018. 

27 K-POP: 24K traz ao Brasil nova turnê em agosto e visitará 3 cidades. Revista Koreain, 26 de julho de 2018.
Disponível  em: <http://revistakoreain.com.br/2018/07/k-pop-24k-traz-ao-brasil-nova-turne-em-agosto-e-
visitara-3-cidades/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

28 GRUPO sul-coreano Stellar vem ao Brasil em março. Vagalume, 14 de fevereiro de 2017. Disponível em:
<https://www.vagalume.com.br/news/2017/02/14/grupo-sul-coreano-stellar-vem-ao-brasil-em-marco.html>.
Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

29 BLANC7:  Grupo  se  apresenta  pela  terceira  vez  no  Brasil  neste  mês.  A tribuna,  1  de  julho  de  2018.
Disponível  em: <https://blogs.atribuna.com.br/blognroll/2018/07/blanc7-grupo-se-apresenta-pela-terceira-
vez-no-brasil-neste-mes/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

30 SAIBA tudo sobre a vinda do boygroup de Kpop B.I.G no Brasil.  Revista Koreain, 31 de julho de 2017.
Disponível em: <http://revistakoreain.com.br/2017/07/saiba-tudo-sobre-a-vinda-do-boygroup-de-kpop-b-i-g-
no-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

31 DREAMCATCHER no Brasil: saiba todas as informações. HWStar, 23 de agosto de 2017. Disponível em:
<http://www.hwstar.com.br/dreamcatcher-no-brasil-saiba-todas-as-informacoes/>. Acesso em: 10 de dez. de
2018. 
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Wings Tour32.  O ano também marcou a primeira  visita  do grupo misto KARD ao Brasil,

quando realizou dois shows em São Paulo e fanmeetings nas cidades de Recife, Fortaleza,

Salvador e Rio de Janeiro33.

Em 2018, o Blanc7  voltaria ao país pela terceira vez para participar do Anime

Friends34. BLACK6IX (que se tornaria o primeiro grupo a passar por Goiás35), RANIA e D.I.P

participariam do World Pop Festival36, em São Paulo. O grupo feminino RANIA aproveitaria

a passagem para realizar eventos nas cidades de Salvador, João Pessoa e Fortaleza37. O grupo

VAV  realizou  fanmeetings  no  Rio  de  Janeiro,  Fortaleza  e  São  Paulo,  onde  também  se

apresentaria no evento Anime Dreams38. Em março, os grupos MVP39 e A.C.E40. estiveram em

São Paulo para apresentação única.  Em junho, o grupo The Rose chegaria  ao Brasil  para

32 THE Wings Tour – Confira todos os detalhes do show do BTS no Brasil. Brazilkorea, 23 de novembro de
2016. Disponível em: <http://www.brazilkorea.com.br/show-do-bts-no-brasil-2017/>. Acesso em: 10 de dez.
de 2018. 

33 K.A.R.D no Brasil – grupo visitará cinco cidades brasileiras. Brazilkorea, 22 de março de 2017. Disponível
em: <http://www.brazilkorea.com.br/k-a-r-d-no-brasil/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

34 BLANC7 vem  ao  Brasil  para  se  apresentar  no  Anime  Friends.  Destakjornal,  25  de  março  de  2018.
Disponível  em: <https://www.destakjornal.com.br/diversao---arte/musica/detalhe/blanc7-vem-ao-brasil-
para-se-apresentar-no-anime-friends>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

35 GOIÂNIA recebe show inédito do grupo coreano Black6ix. Curtamais, 8 de maio de 2018. Disponível em:
<http://www.curtamais.com.br/goiania/goiania-recebe-show-inedito-do-grupo-coreano-black6ix>.  Acesso
em: 10 de dez. de 2018. 

36 WORLD Pop Festival 2018 terá apresentações do BLACK6IX, D.I.P e B.P Rania.  Brazilkorean,  17 de
junho de 2018. Disponível em:  <http://www.brazilkorea.com.br/world-pop-festival-2018/>. Acesso em: 10
de dez. de 2018. 

37 RANIA (라니아) – O girlgroup vem ao Brasil em julho para diversos shows. Brazilkorean, 23 de junho de
2018. Disponível em: <http://www.brazilkorea.com.br/rania-%EB%9D%BC%EB%8B%88%EC%95%84/>.
Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

38 VAV  no  Brasil:  informações  sobre  a  vinda  do  grupo!Ladiesroom,  02  de  dzembro  de  2017
<http://ladiesroom.com.br/vav-no-brasil-informacoes-sobre-a-vinda-do-grupo/>. Acesso em: 10 de dez. de
2018. 

39 CONHEÇA o MVP, boygroup que fará turnê no Brasil em março.  Radio K-pop Brasil,  31 de janeiro de
2018.  Disponível  em: <http://radiokpopbrasil.com/conheca-o-mvp-boygroup-que-fara-turne-no-brasil-em-
marco/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

40BOYGROUP de kpop A.C.E anuncia  show único  no Brasil.  Revistakoreain,  30 de  janeiro  de  2018.

Disponível  em:   <http://revistakoreain.com.br/2018/01/boygroup-de-kpop-a-c-e-anuncia-show-unico-no-

bras  il/  >. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

http://revistakoreain.com.br/2018/01/boygroup-de-kpop-a-c-e-anuncia-show-unico-no-brasil/
http://revistakoreain.com.br/2018/01/boygroup-de-kpop-a-c-e-anuncia-show-unico-no-brasil/
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apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro41. Em agosto, o grupo MONSTA X realizaria

show único em São Paulo como parte da turnê sul-americana42. Ainda no mês de agosto, o

grupo SF9 realizaria fanmeetings, em São Paulo, e um show de encerramento. Em setembro,

o grupo feminino Mamamoo passaria por Fortaleza e São Paulo. No mesmo mês, o grupo

IMFACT se apresentaria no Brasil  Hallyu Expo, em São Paulo.  Também em setembro, o

grupo KARD voltaria para shows em São Paulo e Rio de janeiro; além de fanmeeting em

Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte.

Os dados expostos serviram para apresentar o K-pop. Até aqui, nos dedicamos a mostrar um

pouco das empresas e da estrutura do gênero, além de reunir dados de todas as apresentações

de K-pop no Brasil, a fim de demostrar que o pop coreano já é uma realidade por aqui. Em

seguida, nos debruçaremos sobre a relação entre o fã brasileiro e o gênero coreano.

41 THE Rose chega ao Brasil para turnê em Junho.  Revistakoreain,  10 de abril de 2018. Disponível  em:
<http://revistakoreain.com.br/2018/04/the-rose-chega-ao-brasil-para-turne-em-junho/>.  Acesso  em:  10  de
dez. de 2018. 

42 EM show cheio de energia, Monsta X mostra a potência do k-pop no país.  Folha de São Paulo,  13 de
agosto  de  2018.  Disponível  em:  <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/08/em-show-cheio-de-
energia-monsta-x-mostra-a-potencia-do-k-pop-no-pais.shtml>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 

http://revistakoreain.com.br/2018/04/the-rose-chega-ao-brasil-para-turne-em-junho/
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4 CONHECENDO O K-POPPER BRASILEIRO

4.1 Estabelecendo contato com os correspondentes 

Como  mencionado  anteriormente,  faço  parte  da  comunidade  de  kpoppers

brasileiros desde 2011. No entanto, foi apenas há dois anos que dei inicio a um processo de

observação  e  levantamento  de  informações  sobre  as  interações  entre  kpoppers no  Brasil.

Nesse período, passei a seguir páginas específicas de grupos no facebook e também entrei

para grupos nacionais dedicados ao K-pop. Foi através desses recursos que pude aplicar um

questionário  e  realizar  também  entrevistas  com  alguns  administradores  de  grandes  sites

nacionais dedicados ao assunto. 

Para conhecer melhor o funcionamento de um site organizado de K-pop no Brasil,

dividi o processo em três partes: primeiramente, estabelecia contato com fanbases específicas,

isto é, sites e páginas feitas por fãs e cada uma delas dedicadas a apenas um grupo ou idol.

Obtive resposta de duas grandes páginas, uma dedicada ao grupo feminino Girls Generation e

outra dedicada ao grupo, também feminino, BlackPink. A escolha dessas duas páginas se deu

por um fator comparativo. O Girls Generation é um grupo da segunda geração, lançado em

2007; enquanto que o BlackPink é um imenso representante da terceira geração, lançado em

2016. Ambos os grupos possuem sucesso dentro e fora da Ásia, sendo o Blackpink mais

favorecido pelo novo boom de popularidade do K-pop do que o Girls Generation. Por meio

das questões elaboradas, procurei identificar as diferenças vivenciadas pelos correspondentes

durante todos esses anos. Em um segundo momento, tive a oportunidade de conversar com

membros  de  três  grandes  sites  brasileiros  dedicados  a  Hallyu:  o  BrazilKorea,  dedicado à

Hallyu como um todo e, representando aqueles que se dedicam exclusivamente o K-pop, os

sites Inspire Kpop e Kpoppers States.

Por fim, apliquei também um questionário em dois dos principais grupos voltados para

o K-pop presentes  no facebook:  shyshyshy.rar  e K-POC. O nome “shyshyshy.rar” é  uma

referência  à  música  Shy  Shy  Shy,  do  grupo  feminino  TWICE,  e  à  extensão  de  arquivo

compactado  .rar;  enquanto  o  nome K-POC é  uma brincadeira  com a  palavra  K-pop  e  a

expressão brasileira “poc”, usada para se referir a homens gays. Quando o questionário foi

aplicado, o grupo shyshyshy superava a marca de 9 mil membros, no entanto, por problemas

técnicos com o facebook, o grupo migrou para um novo endereço, chamado shyshyshy.rar

(reboot). No caso do K-POC, o grupo superava o número de 20 mil membros no momento da

aplicação do questionário e agora já ultrapassa a marca de 25 mil membros. A escolha desses
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dois grupos específicos se deu por três motivos principalmente: o número de membros, os

níveis de engajamento e também a liberdade de publicação, já que em ambos não é necessária

a aprovação de um moderador para que um membro faça alguma publicação. 

Em todas as conversas, bem como no questionário, busquei tensionar a relação entre

meus correspondentes e o k-pop, tentando entender como foi o processo de aproximação entre

esses brasileiros e esse gênero simbólica e geograficamente tão distante. Além disso, também

procurei compreender o quão profundas podem ser influências sofridas por eles diante desse

fenômeno sociocultural que é a Hallyu.

4.2. A Hallyu na internet na brasileira

Abordamos as atividades de todos os correspondentes como fã-ativismo, por dois

fatores principalmente: a motivação para a atuação é a paixão e o hobby e, em todos os casos,

uma atuação não-remunerada.  Começamos a análise a partir  dos sites dedicados ao k-pop

exclusivamente, o Inspire Kpop e o Kpoppers State. 43

A  primeira  experiência  foi  uma  conversa  com  Lázaro  Hoffmeister,  24  anos,

idealizador e, no momento da entrevista, único membro do Inspire Kpop, um site que surgiu

em  2014,  inicialmente  como  um  hobby,  mas  que  hoje  reúne  algumas  das  aspirações

profissionais do jovem. Em nossa conversa, quis saber sobre o trabalho de Lázaro no site e

também sua interação com o público.  Lázaro é fã do gênero desde 2009 e tinha 20 anos

quando começou o site. Ele revela que conheceu o k-pop enquanto pesquisava videoclipes

japoneses. 

Em 2009, eu estava numa lan-house procurando videoclipes japoneses e (não
sei como) fui parar em um fórum de discussão de Taiwan onde tinha uma
lista de videoclipes e um deles era de um tal de Bigbang (…). (Hoffmeister,
2018)

A experiência narrada por Lázaro é interessante por vários motivos, especialmente

para  uma tentativa  de  compreensão da  estratégia  das  empresas  para  expansão do K-Pop.

Principalmente  durante  a  segunda  geração  (2000-2010),  tornou-se  muito  comum  que  os

grupos relançassem seus singles e álbuns em japonês, numa manobra clara de conquista do

43

Os  trechos  das  entrevistas  realizadas  por  via  escrita  serão  reproduzidos  da  maneira  como  foram

recebidos. 
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mercado do país vizinho, O Japão – que, por sua vez, já possuía um grande impacto fora da

Ásia, através da exportação de animes e mangás, assim como de suas séries de TV e gêneros

musicais nacionais (j-pop, j-rock, etc) bem estabelecidos no mercado ocidental. Dessa forma,

ao se integrar no mercado japonês, cantando em japonês, por exemplo, os grupos de k-pop se

aproveitavam de um caminho já pavimentado e atingiam potenciais consumidores ocidentais.

Perguntei  ao  meu  correspondente  se  o  seu  contato  com a  cultura  japonesa  facilitou  sua

integração com o K-Pop.

Foi facilitador, sim, pelo menos pro pessoal que conheceu k-pop antes desse
boom atual, o japão tem uma grande importância, sim. O pessoal não fazia
ideia  do  que  era  kpop,  gostava  mesmo  era  de  anime,  bah,  muito.
Naturalmente, íamos atrás dos clipes das músicas de abertura dos animes na
internet, então nos relacionados sempre tinha alguma música em japonês de
um grupo de k-pop. Acredito que a maioria daquela época achava que os
grupos de k-pop na verdade eram japoneses na primeira vez que buscaram. 
(Hoffmeister, 2018)

Mais uma vez, a experiência vivida por Lázaro se aproxima da de muitos outros

correspondentes e, podemos supor, de muitos outros brasileiros,  que conheceram o K-Pop

através da internet antes de 2010. Na narrativa do meu correspondente, vale ainda ressaltar

que seu contato inicial, apesar de se dar por meio da cultura japonesa, aconteceu pelo acesso

de um site taiwanês. Isso sugere que, naquele período, o k-pop já era uma força dominante na

Ásia, mesmo antes de sua potente chegada no Ocidente. 

A partir de 2011, o K-Pop viveria uma popularidade crescente no Brasil e isso se

reflete nos dados cedidos por Lázaro durante o bate-papo. De acordo com o administrador do

site, quando surgiu, o Inspire Kpop atingia mil pessoas por mês em média e, atualmente, o

número subiu para 32 mil.  Ele  ainda revela  que,  em 2016, o site era visitado por 30 mil

pessoas diariamente, em média. Em suas próprias palavras, esse foi o melhor momento do

site, que chegou a ter um milhão de visitas em apenas um mês. Se analisarmos o levantamento

apresentado anteriormente, 2016 foi o ano com o menor número de shows de K-pop no Brasil,

apenas dois. Entretanto, foi em 2016 que alguns dos grupos mais famosos da terceira geração

fizeram  sua  estreia,  como:  BlackPink,  NCT e  Pentagon.  Também  em 2016,  foi  ao  ar  a

primeira temporada do programa de sobrevivência Produce 101, que resultou no grupo I.O.I..

Ou  seja,  mesmo  com  apenas  dois  shows  no  Brasil,  vários  acontecimentos  despertaram

curiosidade e paixão dos fãs ao longo do ano. 
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Interessada sobre a percepção do dono do site sobre essa curva de popularidade do

gênero,  questionei  Lázaro  se  ele  sentia  o  reflexo do bom momento  do  K-pop no Brasil.

Vejamos sua resposta:

Acredito que o momento do k-pop ajudou a difundir e criar vários sites como
a Inspire, mais demanda por atualização gera mais sites sendo criados para
manter  os  fãs,  que são realmente  apaixonados,  atualizados.  Isso divide a
atenção  de  uma  notícia  entre  vários  sites,  o  que  é  bom  para  sites  bem
estruturados  e  que  já  possuem  algum  tipo  de  credibilidade  com  os
seguidores. Vejo que a popularidade não ajudou só a Inspire, ajudou todos os
sites  que  já  existiam  e  que  passaram  a  existir  desde  então.  Existe  um
sentimento  de  não  querer  perder  nada,  por  isso  as  fanbases  estão  tão
segmentadas e fazendo tanto sucesso, elas focam em um grupo ou membro e
sabem/publicam cada passo que ele ou ela dá, é muito bom para quem curte
ficar sabendo de tudo. Agora, o que será daqui pra frente eu já não saberia
dizer,  me  parece que estamos recém nos pés de uma montanha que
ainda tem muito a oferecer nos próximos anos. (Hoffmeister, 2018)

Apesar do grande esforço dedicado à manutenção do site, a distância entre os países se

faz notar na maneira como o canal é atualizado. Lázaro confirma que até 95% das publicações

disponíveis na Inspire Kpop são traduzidas de sites estrangeiros, especialmente o Soompi –

principal portal em inglês, baseado nos Estados Unidos, sobre K-pop. Essa é uma estratégia

muito comum entre sites e fansites latino-americanos, isto porque a maioria não domina o

idioma coreano, de modo que dependem de terceiros para traduzir o conteúdo para inglês.

Assim,  geralmente,  primeiro a notícia  sai  em canais  de língua inglesa para,  só então,  ser

traduzido para o português e chegar ao Brasil. 

Esse  dado  é  confirmado  na  conversa  com  Jean  (21,  SP),  idealizador  do  site

Kpoppers States. Observando o site, nota-se que as notícias também são traduzidas do inglês

– com exceção das colunas – e, geralmente, extraídas de grandes sites internacionais (como o

já mencionado Soompi e o Allkpop). 

Assim como no caso de Lázaro,  o  primeiro contato  de Jean com o k-pop foi

ocasional, através do Orkut. Durante nossa conversa, ele contou que foi navegando na extinta

rede social que descobriu comunidades dedicadas ao gênero e conheceu os grupos BigBang,

2NE1 e SNSD (abreviação coreana para o grupo Girls Generation), em 2010. O jovem, que se

interessa por K-pop desde então, cria, no final de 2011, o Kpoppers States. Jean ressalta que a

diferença  do  seu  site  para  os  outros  é  a  presença  nas  redes  sociais;  o  K-States  está  no
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whatsapp, facebook, instagram, twitter e não descarta a possibilidade de integrar outra rede

social.  Isso reflete a demanda imposta pelos consumidores, que desejam notícias cada vez

mais.

Similarmente ao que aconteceu com o K-Inspire, o K-States também se beneficiou

do aumento de popularidade do K-pop no Brasil. Jean revela que, no começo, o site recebia

entre 100 e 200 visitas mensalmente. Agora, esse número saltou para 70 mil visitas por mês,

em média, variando entre 50 e 90 mil. No ano, ele conta que já bateu a marca de 2 milhões de

visualizações em páginas. Os números são bastante expressivos, especialmente levando em

conta que se trata de um site sem patrocínio e feito sem nenhum tipo de monetização. 

Jean,  a  exemplo  de  outros  correspondentes,  afirma  que  o  K-pop  tem  muita

influência na sua vida diária, tendo sido inclusive um fator determinante na sua escolha de

trajetória acadêmica.  Pensando na sua experiência com o site, decidiu seguir a carreira de

publicitário. Além disso, no seu dia-a-dia, ele dedica horas diárias à manutenção e atualização

do site – mesmo sem receber nada por isso. 

Por fim, tive a chance de conversar com duas integrantes do site BrazilKorea, a

Bárbara Barreto (25, DF) e a Virgine Borges (29, RS). A escolha das correspondentes deu-se

a partir de um contato com a página de facebook do site. Meu pedido foi repassado para os

membros da equipe e ficou livre para que os interessados se voluntariassem. 

A Bárbara foi a primeira correspondente. Ao contrário dos outros, o k-pop não foi

sua porta de entrada para a Hallyu e nem sequer é seu principal interesse no movimento. 

O Kpop não foi  o  produto  cultural  porta  de  entrada  em relação  ao  meu
contato com a cultura coreana, e sim a literatura. Porém tomei conhecimento
do gênero musical por volta de 2010/2011 através de mídias sociais como o
Youtube.
Em 2012, já ingressa na universidade, decidi reunir minhas inquietações e
curiosidades  a  respeito  da  sociedade  coreana,  suas  práticas  culturais  e
impactos no mundo e transformar em estudo e pesquisa. O que me levou a
reforçar a necessidade que havia sentido antes, de estudar o idioma, que me
oportunizaria  ter  um aprofundamento  das  discussões  e  pesquisas,  contato
com os próprios  coreanos e,  claro,  dos produtos  culturais que vinham se
popularizando. Em paralelo, tive a oportunidade em 2014, de ingressar no
BrazilKorea como editora. Eu queria ampliar minha imersão nesse universo
e poder compartilhar conhecimento e informação com outras pessoas. Seja
sobre estudos coreanos, sobre práticas culturais como também sobre outros
conteúdos. (BARRETO, 2018)
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Ainda sobre sua relação com o K-pop, ela afirma ser pequeno o seu envolvimento,

sendo mais interessada por outros gêneros da música coreana como o folk, o indie, o rap e o

r&b. No que diz respeito  à  influência do K-pop em sua vida diária, sua experiência difere

também das dos outros correspondentes, já que não sente nenhuma influência do K-pop em

sua  vida  diária,  ainda  que  a  dedicação  diária  para  seu  trabalho  no  site  inclua  se  manter

atualizada  sobre os lançamentos  do gênero. Apesar do k-pop não ser um grande fator  de

influência em sua vida, ela não nega que o contato com a Hallyu tenha sido importante para

algumas de suas principais experiências acadêmicas:

O k-pop não influenciou minhas perspectivas  profissionais  e  acadêmicas.
Mas outros elementos culturais coreanos foram importantes numa formação
de determinadas concepções e perspectivas.  Em 2017, tive a oportunidade
de conhecer a Coreia do Sul.  Fui convidada pelo governo coreano e pela
HUFS, para representar o Brasil em um programa de intercâmbio cultural
com estudantes  coreanos  e  de outros  9 países  do mundo.  Essas  e  outras
iniciativas podem sim ser compreendidas como reflexos da Hallyu e de sua
necessidade  de  conceber  a  Coreia  como  uma  vitrine,  através  de  seus
produtos  culturais  e  de  mecanismos  como  o  intercâmbio,  o  turismo,  a
gastronomia, o próprio k-pop, os dramas e etc. Conectando pessoas por meio
de interesses que congruem em uma direção. (BARRETO, 2018)

Sua experiência  reforça a  percepção,  anteriormente sugerida por este  trabalho,

sobre  a  importância  para  o  próprio governo sul-coreano do espaço ocupado pela  Hallyu.

Ciente de seu potencial, o governo apropria-se dos recursos gerados pela onda. 

A Hallyu, compreendida como um fenômeno sociocultural, é uma das principais

ferramentas de turismo e exportação da Coreia atualmente. Essa é uma ferramenta da qual se

apropria não só a esfera federal, mas também os governos locais. Um bom exemplo disso é a

decisão de tornar atrações turísticas os lugares utilizados como cenário para filmagens do

BTS44. O BTS é atualmente o maior representante do K-pop mundo afora e, agora, é possível

visitar alguns dos cenários de seus principais videoclipes, localizados em diversas áreas do

país. Um dos pontos turísticos mais populares é o chamado Bangtan Bus, que recria o ponto

de ônibus usado como cenário para a sessão de fotos do single  You Never Walk Alone. O

grupo  fotografou  na  cidade  de  Gangeung,  na  praia  de  Junmunjin,  e  a  prefeitura  decidiu

construir um ponto de ônibus idêntico ao da foto para usar como ponto turístico. 

44 LOCAIS de filmagem dos MVs do BTS viram atração. Brazilkorea, 15 de setembro de 2018. Disponivel 
em: <http://www.brazilkorea.com.br/bts-locais-de-filmagem-dos-mvs/>. Acesso em: 10 de dez. de 2018. 
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Figura 5 – Fotografia promocional do Bangtan Bus

Fonte: brazilkorea

Retomando nossas entrevistas, a experiência de Virgine (29, RS),  nossa terceira

correspondente, exemplifica um caso diverso: seu primeiro contato com a Hallyu foi o K-pop,

no  entanto,  o  que  a  fez  se  interessar  pelo  fenômeno  foram  os  doramas.  Durante  nossa

conversa, ela conta que conheceu o K-pop através do grupo feminino K.I.S.S, com a música

Because I’m a Girl,  bem como com a solista BoA. Virgine não soube datar o momento em

que começou a ouvir K-pop, mas avalia que seu contato já dura mais de 10 anos. Os dados

são diferentes de todos os já obtidos até aqui: primeiro, porque ela cita artistas da segunda

geração e com estreias de carreira logo nos primeiros anos dos anos 2000 - BoA começou a

carreira aos 14 anos em 2000 e o grupo K.I.S.S estreou em 2001 (encerrando suas atividades

em  2002)  –  segundo,  porque  menciona  artistas  pouco  populares,  mesmo  entre  aqueles

correspondentes que não são citados textualmente neste trabalho, cerca de 128. Curiosamente,

Because I’m a Girl fez muito sucesso não só na Coreia como fora dela e chegou ao Brasil, em

um período de pouca ou nenhuma difusão do gênero, onde foi amplamente reproduzida por

rádios  voltadas  a  cultura  asiática.  A canção ganhou diversas  versões  em muitos  idiomas,

inclusive português – a mais famosa delas foi lançada pela banda Calcinha Preta, em 2006,

intitulada “Por que tocou meu coração?”, parte do disco Pensão Alimentícia. A cantora gospel

Francielle  Miranda também gravou uma versão da música,  intitulada “Se você disser que

sim”.

Assim  como  no  caso  dos  correspondentes  anteriores,  Virgine  também  é

influenciada pela Hallyu em suas decisões acadêmias e profissionais. Formada em história,

busca  aprovação  em  seleções  de  mestrado  para  aprofundar  seus  conhecimentos  sobre  a
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Hallyu. Além disso, a estudante, tal como de Lázaro e Jean, também tem o desejo de conhecer

a Coreia do Sul e de aprender o idioma coreano, confirmando a Hallyu como motivador.

Como foi mencionado anteriormente, o site Brazilkorea se diferencia dos outros

por procurar noticiar a Hallyu de forma diversa, abordando outras manifestações do fenômeno

que não apenas o k-pop. Esse teria sido o estímulo principal para que as duas correspondentes,

Bárbara e Virgine, decidissem fazer parte do site. Virgine conta que costuma dedicar cerca de

quatro horas diárias para a produção de conteúdo para o site, mas que, além desse tempo,

mantém-se constantemente atenta a redes sociais, portais de notícia e outras fontes de notícia,

sempre em busca de notícias em potencial. O trabalho é intenso e desgastante. Se levamos em

conta,  ainda,  a  não  remuneração,  temos,  nesse  depoimento,  bem como  nos  apresentados

anteriormente, casos exemplares de fã-ativismo, um dos aspectos do fenômeno que estudamos

e que muito nos interessa, que podemos tentar compreender a partir do definição de Jenkins: 

(…)  "fan  activism"  refers  to  forms  of  civic  engagement  and  political
participation that emerge from within fan culture itself, often in response to
the shared interests of  fans,  often conducted through the infrastructure of
existing fan practices and relationships, and often framed through metaphors
drawn from popular  and participatory culture.  I  am describing as  "civic"
those practices that are designed to improve the quality of life and strengthen
social ties within a community, whether defined in geographically local or
dispersed terms. (JENKINS, 2012, p. 2) 

Contudo, Jenkins chama a atenção para existência de outros tipos de fã-ativismo, como a

formação de grupos que promovem práticas  de cultura participativa,  de modo a construir

redes  próprias  de conteúdos  de  mídia,  mesmo por  meio  de  uma abordagem mais  lúdica,

estrutura que se aproxima mais das experiências relatadas até aqui. 

Sobre  suas  percepções  a  respeito  do  portal  e  do  público  atingido,  as

correspondentes responderam o seguinte: 

O BrazilKorea desde sua concepção, buscava ser um espaço de disseminação
de  conteúdos  coreanos  em  sua  diversidade  e  complexidade.  Isso  reflete
diretamente no público que nos acompanha e que consome esse conteúdo e
informação. Entretanto, há muitos perfis diferentes que consumem o site, de
pessoas que,  através da popularização do kpop e dos dramas, passaram a
consumir outros produtos, como a gastronomia, turismo, literatura, cinema.
O movimento inverso também é comum. E há ainda aqueles que mantém seu
interesse nichado, e não se interessam por conteúdos relacionados ao k-pop,
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por exemplo. É um público variado, que se expressa através de interesses e
motivações diferentes.  (BARRETO, 2018)

O que eu vejo de interesse do público sobre o k-pop? Eu vejo que o k-pop é
o assunto que mais dá visualização, né? É o que tem mais alcance, muito
mais do que se comparado a cultura, alimentação, culinária, outros costumes,
assim… Claro, os dramas também têm umas visualizações.. bate um recorde
bom também, mas, pelo que eu vejo, a maioria dos posts que tem maiores
visualizações  é  sobre  k-pop,  sobre  os  ídolos  coreanos,  shows  (...)45

(BORGES, 2018)

Os portais  de  notícias  sobre  K-pop  geram bastante  engajamento  e,  normalmente,  atraem

visitantes que muitas vezes não possuem favoritismo por um grupo ou ídolo específico, mas

que querem se manter  informados  sobre o gênero.  No entanto,  existem ainda  os  fansites

segmentados, isto é, dedicados a notícias de apenas um grupo, ídolo, ou agência, que acabam

servindo como fonte de notícias  para uma  fanbase específica.  Esse é o  caso das páginas

administradas pelos meus dois próximos correspondentes, a página Girls Generation (GG)

Brasil e a Blackpink (BP) Brasil. 

Quem conversou comigo em nome da primeira página, GG Brasil,  foi Ricardo

Sousa, que não informou sua idade, mas ofereceu informações sobre a equipe responsável

pela página. São membros com idades entre 16 a 26 anos, de vários estados brasileiros, sendo

eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Belo Horizonte, Pernambuco, Rio Grande do Sul e

Brasília. Por parte do Blackpink Brasil, minha correspondente preferiu não se identificar (A),

mas informou ter 22 anos e ser do Mato Grosso do Sul. As atividades, em ambas as fanbases,

assim como no caso dos correspondentes anteriores, não são remuneradas.

As  experiências  narradas  pelos  dois  correspondentes  revelam  as  diferenças

geracionais entre as duas  fanbases. Enquanto o grupo Girls Generation estreou em 2007, o

Blackpink estreou oficialmente apenas em 2016 – embora a formação existisse desde 2013

sob nome de Pink Punk. As duas  fanbases foram criadas em 2013, mas o as estatísticas de

engajamento do público dizem muito sobre a questão geracional. Enquanto as integrantes do

GG têm, atualmente, entre 27 e 29 anos, as integrantes do BP tem entre 21 e 23 anos. O Girls

Generation foi, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela expansão do K-pop, mas,

atualmente,  o Blackpink é o principal  representante dos grupos femininos,  apropriando-se

melhor  das  novas  estratégias  possibilitadas  pelas  inovações  tecnológicas  e  avanços  da

internet.  Isso se reflete tanto em sua  fanbase,  quanto nas ações dessa. Questionadas sobre

45 A entrevista com a correspondente Virgine foi feita por via oral, por isso, esta é uma transcrição, 
apresentado uma grafia diferente da apresentada nos outros depoimentos.
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ações de promoção dedicadas aos grupos, a GG Brasil afirma que nunca realizou nenhuma

ação, enquanto o BP Brasil conta que sim e dá exemplos:

Sim, fazemos projetos em conjunto com outras fanbases internacionais para
comemoração do aniversário das integrantes, assim como para o aniversário
do  grupo.  Fazemos  campanhas  para  ajudar  nas  vendas,  visualizações  e
também para  pedir  promoções mais justas  para a empresa,  dentre muitas
outras. (A, 2018)

Quando questionados se o K-pop teria influenciado em algo nas suas vidas acadêmicas e/ou

profissionais, enquanto Ricardo afirmou que não, a correspondente A afirmou que sim: “com

certeza, sou acadêmica de Sistemas de Informação e estou desenvolvendo um sistema web

para  a  fanbase,  para  integrar  todos  os  nossos  projetos  de  legendas,  campanhas,  notícias,

produtos personalizados e afins”. Questionados sobre percepções de mudança em relação ao

público com a popularização do k-pop, as respostas foram divergentes mais uma vez. Ricardo

chama a atenção para o maior interesse no k-pop em geral,  enquanto a correspondente A

afirma ter sentido um aumento na busca específica pelo grupo Blackpink. 

A mudança foi significativa. Acredito que por se tratar de um grupo que de
cara  conseguiu  uma  atenção  maior  da  parte  ocidental,  isso  acabou
popularizando ainda  mais  aqui  no  Brasil.  Os  números  de  seguidores  em
todas nossas redes sociais crescem a cada dia que passa. (Correspondente A,
2018)

A única  pergunta para a qual as  respostas se aproximam é a que ser refere ao interesse em

conhecer a Coreia do Sul, já que ambos responderam que sim, confirmando que o desejo

surgiu a partir do contato com a Hallyu. Ao término da conversa, abri espaço para que ambos

deixassem comentários que julgassem interessantes. Curiosamente, aqui, mais uma vez suas

declarações se aproximaram, ao chamarem a atenção para um caráter ainda inicial da onda no

Brasil, como apenas um “começo”. Ricardo usou o espaço para afirmar sua crença de “que o

Kpop ainda tem muito a oferecer aqui no Brasil. Principalmente agora que a própria Coreia

está começando a voltar os seus olhos para o Brasil e enxergando que aqui tem mercado”;

enquanto a correspondente A analisou o seguinte: 

É interessante ver como essa cultura se expandiu tanto nos últimos anos e
acredito que é muito importante para o ocidente ver que existem outros tipos
de se fazer mídia além do que estamos acostumados (EUA). Com certeza, é
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algo que abre portas para um mercado maior, uma diversificação em vários
sentidos. (Correspondente A, 2018)

Retomando a reflexão sobre  o fator  geracional,  interessa observar  outro dado:

ambas as fanbases foram criadas em 2013, mas enquanto o GG Brasil conta, atualmente, com

7.850 curtidas no facebook, o BP Brasil se aproxima da marca de 65 mil curtidas. Esses dados

comparativos  são relevantes,  pois  possibilitam uma melhor  observação da atuação desses

grupos e  de  seu impacto  sobre  o público-alvo  –  mas  não como parâmetro  de  qualidade,

naturalmente. 

O Girls Generation, um exemplo de grupo da segunda geração, embora continue

ativo, possui apenas cinco membros oficialmente, quatro a menos do que no momento de sua

estreia, em 2007, e as integrantes que continuam ativas, tem se dedicado a estudos e outras

atividades, como atuação, por exemplo. O grupo é considerado um veterano e frequentemente

recebe créditos por isso. No entanto, sendo o K-pop um gênero que mira em jovens como alvo

principal,  as  integrantes  já  não mais  mantém um ritmo  de  atividade  que  atenda todas  as

demandas. 

O Blackpink, por outro  lado, está entre os grupos da chamada terceira geração,

posterior  ao  Girls  Generation,  ao  lado  de  nomes  como  TWICE,  Red  Velvet,  EXID,

Mamamoo, Momoland e outros. Esses novos grupos se apropriam melhor das potencialidades

da internet e mantém atividades mais voltadas para o público global. Como consequência,

acabam por atingir de modo mais amplo o público latino-americano, o que desencadeia maior

engajamento entre os fãs, que alimentam esperanças de um dia conhecer suas ídolos em um

show ao vivo. A principal  diferença do K-pop dessa geração, como já destacamos,  é sua

maior  integração com as ferramentas  digitais,  que permitem novos tipos de estratégias  de

integração com o público.  Um exemplo disso é a parceria  musical  entre o Blackpink e a

cantora inglesa Dua Lipa desenvolvida inteiramente através da internet. O grupo e cantora

nunca sequer haviam se visto pessoalmente, bastaram trocas de mensagens online para que a

parceria  acontecesse  e,  uma  vez  que  a  música  estava  pronta,  o  processo  de  divulgação

também se deu inteiramente por vias digitais.

Para finalizar  nossa  reflexão acerca da relevância do fã-ativismo,  apresento os

resultados da aplicação do questionário mencionado no início dessa seção. A elaboração das

questões foi norteada pelo interesse nos mesmos aspectos analisados nas entrevistas diretas, a

saber:  o  nível  de  envolvimento  dos  correspondentes  com  o  K-pop,  considerando  suas
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participações  nas  ações  inseridas  no  campo do fã-ativismo,  bem como as  influências  do

contato com o gênero em suas vidas diárias, para além do âmbito musical. Além disso, com o

questionário, procurei identificar alguns traços mais marcantes do perfil do kpopper brasileiro.

Obtive 128 respostas que, em parte, confirmam alguns pressupostos. 

Com a aplicação do questionário,  os principais obtidos no que diz respeito ao

perfil  dos  kpoppers foram os seguintes:  59,4% dos entrevistados têm entre 16 e 30 anos;

81,13% não possuem renda própria; 51,6% dos correspondentes conheceram o K-pop entre

2011 e 2015; por fim, 20,3% dos entrevistados residem no estado de São Paulo e 29,7% no

estado do Rio de Janeiro.

Figura 6 – Gráfico das respostas para pergunta: quantos anos você tem?

Fonte: questionário aplicado nos grupos shyshyshy.rar e K-POC

Como  o  gráfico  demonstra,  pelo  menos  entre  os  entrevistados,  o  kpopper

brasileiro é geralmente muito jovem,  sendo mais de 90% menor de 25 anos e, pelo menos,

59% potencialmente ainda na adolescência. 

Resgatando o depoimento de Lázaro sobre o contato com a cultura japonesa ter

sido  um  facilitador,  respostas  sobre  esse  tópico  demostram  a  importância  desse  tipo  de

aproximação  para  o  sucesso  do  K-pop  no  Brasil.  Quase  80%  dos  kpoppers brasileiros

entrevistados já  eram fãs de alguma outra  manifestação cultural  asiática  e,  desse número,

58,8% afirmaram que isso facilitou sua inserção no mundo do K-pop.  
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Figura 7 – Gráfico das respostas para pergunta: antes do K-pop você já era fã de alguma outra manifestação

cultural asiática? 

Fonte: questionário aplicado nos grupos shyshyshy.rar e K-POC

Como vimos, o processo de entrada da cultura coreana no Brasil deu-se sobretudo

por  meio  da  internet,  o  que,  naquele  momento,  significava,  até  certo  ponto,  um  gesto

autônomo por parte do público, ao contrário do que aconteceria em outros países da Ámerica

Latina, que contaram até mesmo com exibição de programas em TV aberta. No entanto, como

observa Becker: 

Pensem, com respeito a qualquer obra de arte (…). Para que uma orquestra
sinfônica  dê  um  concerto,  por  exemplo,  (…)  horas  e  locais  para
apresentações  precisaram  ser  providenciados,  anúncios  para  o  concerto
foram colocados, publicidade preparada e entradas vendidas e uma plateia
capaz de ouvir e de alguma maneira entender e responder à apresentação
precisou ser recrutada. (BECKER, 1977, p. 206)

Como foi recrutado o público do K-pop no Brasil? Propomos aqui que um dos caminhos

desse recrutamento deu-se justamente por esse contato anterior já estabelecido entre o público

brasileiro  e  outras  manifestações  culturais  asiáticas.  O fato  da  maior  parte  dos

correspondentes residirem nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro confirma uma noção já

existente de que a Hallyu é mais intensa no sudeste do Brasil. Não por acaso, a maioria dos

eventos  de  k-pop costuma acontecer  em São Paulo,  inclusive  aproveitando  a  estrutura  já

estabelecida por outra comunidade de fãs de cultura asiática, os otakus. Como demonstrei no

levantamento feito,  muitas das vindas de grupos de k-pop ao Brasil aconteceram graças a
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eventos  popularmente  conhecidos  como “Anime” (Anime Dream,  Anime Fantasy,  Anime

Friends,  dentre  outros),  que  são  eventos  organizados  por  fãs  dos  desenhos  japoneses.  É

também em São Paulo que está localizada a maior colônia asiática no Brasil, destacadamente

no bairro da Liberdade, onde existe um grande comércio de produtos asiáticos, mas também

em outros bairros. Além disso, é em São Paulo que estão sediados o Centro Cultural Coreano

no Brasil e a Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional.

Outra  via  de  acesso  ao  público  brasileiro,  pelo  que  pudemos  apurar,  foi

encontrada graças ao hibridismo. Com efeito, quando questionados sobre o que os atrai no K-

pop,  as respostas  dos  correpondentes  foram variadas,  mas em todas  elas  é  possível  notar

menção ao hibridismo, que é uma das marca do k-pop. O conceito de Hibridismo é tratado por

Nayelli  Lopez  Rocha,  em seu  texto,  “Hallyu,  the  current  issues  of  its  development  and

dissemination process in Mexico”, no qual cita a definição de Nestor Garcia Canclini: “(...)

hibridização se refere a processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas que

existiam de forma separada são combinadas para gerar novas estruturas, objetos e práticas”

(Nestor apud Rocha, 2013, p. 122-123, tradução nossa). Os idols e idols groups se apropriam

de gêneros já existentes (pop, hip hop, rap, blues) para criar um gênero próprio, o k-pop, que

se diferencia dos demais por agregar em suas estruturas a singularidade da cultura coreana e

asiática. Podemos admitir, portanto, que a aproximação entre jovens fãs de pop ocidental e o

k-pop é facilitada também pelo pelos aspectos que existem em comum entre os gêneros e

instigada pelos aspectos inéditos. Para demonstrar a validade dessa hipótese, transcrevo, como

exemplo, uma das respostas obtidas: 

Primeiramente  essa  diferença  cultural  que  é  a  primeira  coisa  que  gera  a
curiosidade e por fim te atrai.  A musicalidade de uma maneira própria e
mesmo  sempre  mesclando  com  o  inglês  e  alguns  outros  idiomas  para
alcançar  novos  públicos,  não  perdem  a  essência  que  é  o  kpop.
(Correspondente B, 2018)

Outro correspondente respondeu à pergunta com a seguinte declaração: “Além das

letras das músicas, o que mais me atrai é a forte influência cultural e também os álbuns de

vídeos bem produzidos”. 

Uma forte evidência acerca da relevância da hibridização do K-pop é o fato de

93% dos correspondentes se declararem fãs de pop ocidental. Além disso, 56,3% afirmou ser

fãs de R&B, 51,6% se declaram fãs de hip-hop e 64,8% afirmaram como fãs de rock. Quanto
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aos gêneros asiáticos (C-Pop, J-Pop, J-Rock e V-Pop), apenas 5,4% se declaram fãs, embora

muitos mantenham contato com outras manifestações culturais asiáticas. 

Outras dados relevantes encontrados a partir do questionário são os seguintes: dos

128 correspondentes, 85,2% afirmaram ter desejo de aprender coreano; 95,3% afirmaram ter

desejo  de  visitar  a  Coreia  do  Sul;  87,5% afirmam  ter  desejo  de  experimentar  pratos  da

culinária coreana; e, o mais revelante, 84,4% afirmam que o K-pop influencia diretamente sua

vida. Apesar disso, apenas 36,7% admite participar ativamente de fã-ativismos, ainda que,

contraditoriamente, 75,8% afirmem apoiar grupos mesmo não sendo seus favoritos, em nome

da popularização do K-pop no Brasil. 

Aqui,  reencontramos  a  questão  do  fã-ativismo,  que,  como  vimos,  pode  se

manifestar pela formação de grupos que promovem práticas de cultura participativa, de modo

a construir redes próprias de conteúdos de mídia, cuja importância fica cada vez mais clara se

consideramos tanto as entrevistas diretas quanto as respostas ao questionário: do grupo de

correspondentes, 54,6% negou que o idioma tenha sido um obstáculo na hora de acompanhar

o  gênero  e  citou  grupos  de  fansub como facilitadores  nesse  quesito,  além disso,  muitos

relataram ser possível acompanhar seus grupos favoritos se dominarem o inglês. 

Como o próprio nome da obra aponta,  o trabalho de Howard Becker,  no livro

Uma Teoria da Ação Coletiva, o teórico procura estabelecer uma reflexão sobre a arte como

ação coletiva, como resultado da ação coordenada de diversas pessoas, todas necessárias para

que o trabalho seja realizado. Assim, chama a atenção para uma importante questão:

Grande  parte  dos  escritos  sociológicos  fala  de  organizações  ou
sistemas sem referência às pessoas  cujas ações coletivas constituem a
organização ou o sistema. Grande parte da literatura sobre arte, como
um  produto  social,  faz  o  mesmo,  demonstrando  correlações  ou
congruências  sem  referência  às  atividades  coletivas  por  meio  das
quais  elas  foram  produzidas,  ou  falando  de  estruturas  sociais  sem
referência às ações de pessoas que fazem juntas coisas que criam essas
estruturas. (BECKER, 1977, p. 205)

Vimos que o recrutamento do público é parte importante para que uma obra de

arte  possa ser realizada,  sobretudo quando relacionadas  ao espetáculo.  Constatamos,  pelas

entrevistas  e  pelo  questionário,  a  grande  importância  das  ações  de  fã-ativismo  para  a

divulgação das manifestações relacionadas ao K-pop bem como para a manutenção das redes

de  encontro  entre  fãs.  Portanto,  podemos  pensar  no  fã-ativismo  como mais  um meio  de
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promoção do contato entre o K-pop e o público brasileiro, assim como a aproximação anterior

com as culturas asiáticas e o hibridismo do gênero. De modo que, no contexto brasileiro, os

fãs que praticam ações de fã-ativismo de modo sistemático podem ser pensados, em certo

sentido, como parte do pessoal de apoio, ou, no mínimo, como parte das pessoas que tornam

possível um aspecto importante da estrutura, isto é, o recrutamento e informação do público. 

O  fator  afetivo  também  ganha  destaque  quando  analisamos  as  respostas  ao

questionário.  Para  muitos  dos  correspondentes,  se  tornar  kpopper,  fazer  parte  dessa

comunidade,  significa  ter  uma  identidade  coletiva,  que  os  permitiu  sair  de  uma zona  de

isolamento social. Embora muitos relatem ter passado a gastar mais horas em redes sociais, a

maioria destaca que foi apenas a partir do K-pop que puderam conhecer gente nova e “fazer

amigos”.  Além  disso,  em  várias  respostas,  correspondentes  afirmaram  ter  deixado  o

sedentarismo de lado para fazer parte de algum grupo cover. Muitos afirmam também que

passaram a se interessar pela leitura e pelo aprendizado sobre novas culturas, idiomas e até

sobre geografia, o que demonstra, mais uma vez, como o contato com o gênero, mas também

com as redes de kpoppers, podem levar a movimentos para além do âmbito musical.

As  formas  de  interação  entre  os  membros  do  grupo  reforçam  a  ideia  de

comunidade, ainda que virtual. Um dos fatos que mais chama atenção é que ambos os grupos

mencionado, K-POC e shyshyshy.rar, assim como outros grupos com propostas semelhantes,

são secretos. Isso significa que apenas membros do grupo conseguem acessar as informações

compartilhadas  no  espaço.  As  publicações  são  variadas,  mas  dois  tipos  se  destacam:  os

desabafos e a erotização dos ídolos coreanos. Esse é possivelmente um dos motivos para a

decisão de manter a privacidade do grupo secreta, tendo em vista que muitos dos membros

são menores de idade. Observa-se também a existência de muitas contas fakes, ou seja, perfis

falsos administrados por pessoas que preferem não revelar sua identidade. 

Com isso,  fica  clara  a  necessidade  de  novas  análises  sobre  o  modo como os

kpoppers brasileiros se relacionam, tanto no espaço físico quanto no espaço virtual, e sobre

como se organizam para compartilhar conteúdo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal  pretensão deste  trabalho foi a de fazer um levantamento de dados

referentes à chegada do K-pop em solo brasileiro contribuindo para os estudos sobre esse

tema, tão pouco explorado no Brasil. Para tanto, partimos da análise de autores ocidentais,

destacadamente a autora Nayelli Lopez Rocha, que possui diversos trabalhos sobre a Hallyu

no México. Com isso, buscamos entender como tornou-se possível a aproximação tão bem-

sucedida entre culturas tão diferentes como coreana e a brasileira. 

Ficou claro que o processo de chegada do K-pop no Brasil  não aconteceu da

mesma maneira  como ocorreu em outros  países  latino-americanos e  que a  conjunção dos

fatores do hibridismo, do contato anterior com outras manifestações culturais asiáticas, bem

como o do fã-ativismo constitui um viés interpretativo mais coerente. O K-pop se beneficia de

outros gêneros e do condicionamento do público por estes últimos para conquistar fãs.  O

modelo da indústria, do ponto de vista ocidental, próximo de uma linha de fabricação, a partir

do  qual  dezenas  de  grupos  estreiam  anualmente,  permite  e  beneficia-se  de  uma  fanbase

sempre renovada, com novos e antigos  membros cheios de disposição. 

O  momento  histórico  também  foi  favorável  para  que  o  K-pop atravessasse

barreiras, especialmente tendo o grupo masculino BTS como porta-bandeira. Historicamente,

o público adolescente ocidental  sempre possuiu ídolos globais,  desde os Beatles  até, mais

recentemente, Jonas Brothers, Justin Bieber e One Direction. No momento em que o posto

encontrava-se relativamente livre, surge o septeto coreano. O BTS se torna, dessa forma, a

mais nova febre global e, consigo, carrega as bandeiras da Hallyu e do K-Pop para os países

ocidentais.

Por fim, é importante destacar o fato de que entre Brasil e Coreia do Sul, temos

apenas 5 décadas de imigração consolidada, também apenas 59 anos de relações diplomáticas

estabelecidas. Sendo assim, torna-se necessário que mais pesquisas se voltem para as relações

entre os dois países de modo geral, o que tornará possível estudos mais aprofundados sobre

fenômenos específicos como o da chegada do K-pop e da  Hallyu. 

Ao contrário do que um conhecimento superficial sobre o assunto poderia sugerir,

constatamos,  nesse  trabalho,  que  o  contato  mais  intenso  do  gênero  com  o  Brasil  ainda

completará 10 anos em 2021 e, considerando que, desde seu surgimento, o gênero completou

apenas três décadas, a expansão do k-pop no Brasil se revela ainda mais surpreendente. Esse

complexo fenômeno exige maiores esforços interpretativos e  deverá suscitar  ainda muitas
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pesquisas com vistas à consolidação de um conhecimento mais profundo, para o qual esse

estudo procurou oferecer uma pequena contribuição. 
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