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RESUMO 
 

O presente trabalho consiste em um estudo qualitativo referente ao evento Anime 

Friends, uma convenção de animê, popularmente chamada de evento de anime, que 

se reúne em especial com o objetivo de compartilhar e territorializar os gostos de um 

grupo voltado à  cultura pop japonesa. Analisamos o surgimento e desenvolvimento 

histórico da cultura pop no Japão e as principais influências que serviram para 

transformar este produto de massa em principal veículo de exportação cultural do 

país, ganhando adeptos no mundo todo. Esse trabalho relaciona o movimento 

turístico dos indivíduos que pertencem a esse grupo com as transformações 

socioculturais da Modernidade e sua “irmã mais nova”, a Pós-Modernidade. 

Baseamos-nos em especial nas mudanças oriundas do consumo individualizado e a 

inerente expansão do imaginário, a fim de analisar as mudanças que ocorrem no 

turismo, tomando por base o que se conheceu na vivência do evento. Um ponto 

importante desse estudo é evidenciar a intensificação do espetáculo, que não 

conhece barreiras ao ser consumido pelo turista pós-moderno, transformando esse 

evento em local de imaginário e fantasia capaz de criar emoções e relação de 

pertencimento e identidade de grupo. 

 

Palavras-chave: Pós-Modernidade; Consumo; Imaginário; Anime Friends. 
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ABSTRACT 
 

This paper is a qualitative study that works around the event Anime Friends, an 

anime convention, popularly called anime event, which meets in particular with the 

aim to share and territorialize the tastes of a group turned to Japanese pop culture. 

As is characteristic of the case study. We analyze the emergence and historical 

development of pop culture in Japan and the major influences that have served to 

transform this product of mass into main vehicle of the country’s cultural export, 

gaining fans worldwide. This work associate the tourist movement of individuals that 

belong to this group to the sociocultural transformations of Modernity and its "little 

sister", the Postmodernity. We rely in particular on changes arising from individual 

consumption and the inherent expansion of the imaginary in order to analyze the 

changes taking place in tourism, based on what was known in the experience of the 

event. An important point of this study is to show the intensification of spectacle, 

witch knows no barriers to be consumed by the postmodern tourist, turning this event 

in a place of imagination and fantasy that can create emotions and relationship of 

belonging and identity of the group. 

 

Key-words: Postmodernity; Consumption; Imaginary; Anime Friends. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O turismo contemporâneo consiste em um complexo fenômeno 

socioeconômico e cultural. No âmbito econômico representa um dos setores que 

mais gera recursos mundialmente, e no âmbito sociocultural se consolida em um 

crescente movimento de pessoas entre destinos, promovendo o encontro entre 

culturas diversas. Decerto, o viés econômico é de extrema importância para o 

desenvolvimento das localidades que promovem a atividade, no entanto, a 

confluência social faz o turismo extremamente vulnerável às mudanças políticas e 

culturais. A evolução do consumo, a valorização do lazer no tempo livre, a busca 

pela individualização e a globalização são transformações que complexificaram a 

atividade turística e fizeram nascer serviços cada vez mais diferenciados. A 

chamada Pós-Modernidade trouxe uma valorização da imagem que corporifica a 

expansão do espetacular.  

 O consumo contemporâneo diversifica-se cada vez mais, em virtude da 

necessidade de se atender demandas cada vez mais específicas, o que transparece 

também no mercado turístico. O presente trabalho busca evidenciar como as 

mudanças modernas e pós-modernas podem influenciar o movimento do turismo, 

gerando fluxos que por vezes são ignorados pela chamada indústria do turismo. 

Trabalhando com o que poderia ser considerado um nicho de mercado, voltamos 

nossa análise às chamadas “convenções de animê”, produto da cultura pop 

japonesa, que se propaga por todo o mundo através de produtos de comunicação 

como histórias em quadrinhos e animações. A organização e consumo desses 

produtos, por sua vez, promove fluxos turísticos, em que jovens adeptos dos 

prazeres lúdicos da cultura pop japonesa viajam em busca da realização de seus 

imaginários e em que o contato com o “outro”, que constitui parte importante da 

atividade turística, se reflete em encontros com o “igual”. 

 O tema nos é caro pela extensa convivência com o meio e a consequente 

observação, de que apesar de existirem eventos do gênero em diversas cidades do 

país, os participantes ainda sentem a necessidade de deslocar-se ao chamado 

Anime Friends, maior evento do Brasil. Por esse motivo, utilizamos esta convenção 

como objeto de estudo nesta pesquisa, que tem por objetivo evidenciar a 

importância do imaginário para o consumo e discutir a influência dos anseios pós-

modernos na movimentação de pessoas em busca de um território próprio à sua 
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identidade. Nisso buscamos construir a relação imaginário – consumo -- identidade 

que está circunscrita ao que conhecemos atualmente como Pós-Turismo, ou seja o 

turismo da Pós-Modernidade. 

 Um ponto importante evidenciado ao longo da pesquisa consiste no fato de 

que boa parte dos estudos acerca da organização de eventos possui um viés 

predominantemente mercadológico, levando a crer que nada mais são do que uma 

forma de consumo periódico e aleatório, sem muita relação com a identidade do 

participante. Entretanto, na Modernidade o consumo torna-se essência para a 

formação da identidade e, portanto, que importância adquirem os signos 

provenientes desse meio pop japonês no imaginário dos indivíduos que o 

consomem? Sendo o Anime Friends um evento consumido em prol do lazer, que tipo 

de identificação se faz entre os seus visitantes que torne em necessidade a criação 

de um movimento turístico? 

A pesquisa realizada, de natureza qualitativa, compreendeu estudos teóricos 

e investigação empírica por meio da observação participante e entrevistas 

aprofundadas, em sua maioria, informais. Ressaltamos que as entrevistas ao longo 

do evento possuíam apenas um roteiro prévio para orientar os temas que seriam 

tratados, porém se caracterizaram pela conversa informal, por entendermos que não 

seria produtivo utilizar perguntas muito fechadas em um evento de entretenimento, 

que poderiam intimidar e incomodar os participantes. Nas entrevistas formais foram 

abordados: o organizador da Caravana Onii-san; uma participante do evento, que 

identificamos como M., cosplayer profissional convidada a participar de diversos 

eventos dentro e fora do país auxiliando na promoção destes; e o principal 

responsável pelos eventos que ocorrem no Rio de Janeiro pela empresa Yamato, 

que é anualmente convidado a prestar auxílio durante o evento Anime Friends, em 

São Paulo. Escolhemos proteger a identidade de todos os entrevistados, posto que 

muitos dos visitantes com os quais se manteve conversa informal no evento não 

sabiam sobre nosso trabalho, o que preferimos, para não comprometer a natureza 

das respostas. 

Quanto à pesquisa bibliográfica, fez-se necessário buscar literatura específica 

sobre a cultura pop japonesa e o surgimento das convenções de animê, que se faz 

presente a partir de estudos sobre o Japão, de Renato Ortiz e Barbosa Lima 

Sobrinho, além de pesquisadores do “pop japonês”, como Sonia Luyten, Cristiane 

Sato e Alexandre Nagado, entre outros. Destacamos para as convenções de animê 
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a tese de doutorado de Carlos Alberto Machado pela PUC-Rio, uma pesquisa 

exploratória extensa sobre os eventos de animê no Brasil, durante os anos 2008 e 

2009. Além da colaboração de Étienne Barral, com sua reportagem investigativa 

sobre o comportamento japonês, e Jérôme Schimdt, estudioso do que chama de 

Geração Mangá e seus efeitos na França e Europa. 

A fim de definirmos o que compreende um evento e sua importância para o 

Turismo buscamos estudiosos como Miguel Bahl e Antonia Canton. Sobre o viés 

sociológico, que compreende o ponto-chave de nossa análise, abarcamos o tempo 

livre de Joffre Dumazedier, a relação entre consumo, imaginário e identidade de 

Gilles Lipovetsky, Collin Campbell, Stuart Hall, Zygmunt Bauman, Susana Gastal e 

Lívia Barbosa, além do espetáculo de Guy Debord e o Pós-turismo de John Urry, 

com alguma colaboração de Sergio Molina. É importante ressaltar que lançamos 

mão ainda de artigos de diversos autores que, ao sintetizar as ideias de muitos 

outros, nos permitem explicitar brevemente o que compreendemos acerca de temas 

complexos como autenticidade e a noção de lugar.  

Vale destacar que, entendendo o Turismo como atividade de consumo a partir 

de um viés socioeconômico e cultural, e o evento em foco, como resultado das 

dimensões contemporâneas do imaginário e da identidade, precisamos investigar 

como a Pós-Modernidade se consolida no Turismo, resultando no chamado Pós-

turismo. No primeiro capítulo, “UMA CULTURA NÃO TÃO DISTANTE” buscamos 

explicar a cultura pop japonesa, manifestada especialmente no Mangá e no Animê. 

O título compreende uma tentativa de evocar a visão de que, apesar de 

compreender uma cultura inerente a um país oriental tão distante geograficamente 

do Brasil, a construção histórica dessa cultura de massa a tornou um produto fácil de 

ser consumido em qualquer parte do mundo, sem que seja atualmente considerado 

exótico. Nesse capítulo, analisamos os principais motivos, na opinião de estudiosos 

do tema, que facilitaram a propagação desses produtos de consumo pelo mundo, e 

o surgimento das convenções de animê, bem como, os principais diferenciais do 

Anime Friends no Brasil. 

O capítulo 2, “MOVIMENTOS DE IDENTIDADES PÓS-MODERNAS”, 

iniciamos com uma breve descrição sobre o que compreende em teoria um evento, 

evidenciando a importância destes para a cidade de São Paulo, sede do Anime 

Friends. Buscamos, também, relacionar a expansão do tempo-livre ao aumento da 

importância do lazer com o crescimento de eventos do gênero. De fato, essas 
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mudanças fazem-se conforme o momento social e mercadológico derivado dos 

Tempos modernos e pós-modernos, cujas transformações são o principal enfoque 

do nosso capítulo. A relação do homem com o consumo e o processo de 

espetacularização, que se faz através da propagação do imaginário e do consumo 

dos signos serão elementos centrais em nossa argumentação, a fim de construirmos 

o que será compreendido como Pós-Turismo.  

No capítulo “ANIME FRIENDS: VIAGEM PELOS SIGNOS” são analisados os 

resultados das entrevistas e observações elaboradas a partir do trabalho de campo. 

A primeira subdivisão “PERCEPÇÕES” abrange um relato sobre a experiência vivida 

em campo e é dividida entre a organização das caravanas e o comportamento dos 

visitantes; e as percepções acerca da organização do evento e sua relação com o 

público. Visto isso, partimos para uma análise sobre a importância dos signos na 

identificação dos participantes com o território, propiciada pelo evento e mostramos 

como se manifesta o espetáculo nesse contexto, posto que não se faz aqui a 

representação de algo concreto, mas sim uma exteriorização do imaginário, 

produzido pelos quadrinhos e animações. Por fim, discutimos como entendemos a 

relação do Turismo com a Pós-Modernidade e demonstramos, com base nesse 

evento, a coexistência de sentimentos considerados modernos em meio a elementos 

pós-modernos, que podem ser inclusive paradoxais. 

 Vale destacar que algumas palavras do universo pop japonês já estão tão 

consagradas no vocabulário brasileiro que não as assumimos como estrangeiras e, 

portanto, não serão destacadas. As palavras animê, mangá, cosplay, otaku e 

tokusatsu são exemplos disso, além de Lolita, que apesar de referenciar a uma 

moda japonesa, tem como base o nome da personagem do livro homônimo de 

Vladimir Nabokov. Ressaltamos que a palavra animê, por ser oriunda do ideograma 

japonês, pode ser (e, muitas vezes, é) também escrita sem acento, no entanto, 

assim como Sato e Luyten, preferimos a escrita animê posto que remete a pronúncia 

correta da palavra, e não “aními”, pronúncia muitas vezes equivocada no Brasil. 

Manteremos, no entanto, o original usado pelo público quando publicado em fóruns 

de internet ou quando o entrevistado tiver usado a fonética errada. Por fim, os 

nomes das animações e dos quadrinhos foram mantidos entre aspas, sem itálico, 

para não causar grande diferenciação entre os que tiveram nomes traduzidos e os 

que foram romanizados – processo de transcrição das palavras escritas 

originalmente em japonês para o alfabeto ocidental.  
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Reconhecemos a superficialidade com a qual abordamos o tema, o que é 

devido, principalmente, ao tempo exíguo de que se dispõe para um trabalho de 

conclusão de curso de graduação. Entendemos, porém, que esta investigação inicial 

foi capaz de levantar diversas questões, que poderão servir de base para estudos 

futuros. 
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Capítulo 1 – UMA CULTURA NÃO TÃO DISTANTE 
 

A uma análise como este é essencial que se faça uma elucidação do objeto 

de estudo. Este capítulo traz na primeira parte a construção histórica da cultura pop 

japonesa, com enfoque no Mangá e no Animê, principais responsáveis pela 

propagação no ocidente. É importante para nós ressaltar que se encontrou certa 

dificuldade em resumir os movimentos políticos e culturais que ocorreram no Japão 

para que se chegasse ao produto que conhecemos hoje. A cultura pop japonesa, 

apesar de um produto de massa é intensamente influenciada pela cultura popular do 

país e conheceu profundas mudanças a partir dos choques culturais com o ocidente. 

Para Ortiz (2000) é impossível a nós ocidentais tentar compreender o Japão e os 

hábitos japoneses, por vezes tão exóticos, sem conhecer sua história. No entanto, 

focamo-nos aqui nas mudanças que tiveram impacto especial sobre a produção 

cultural. 

Na segunda parte do capítulo destacamos as características atuais e na 

propagação dos produtos culturais do mangá e do animê pelo mundo e pelo Brasil. 

Em seguida, realçamos as principais diferenças dessas produções, que rivalizam 

com os produtos americanos, seguramente, os mais difundidos no mundo e que hoje 

buscam revitalizar suas produções, em virtude da propagação da cultura pop 

japonesa. Na quarta parte buscamos evidenciar brevemente o que chamamos de 

manifestação otaku, mas que compreende, na realidade, um relato sobre o aumento 

dos fãs da cultura e indícios de certo fanatismo por parte do meio.  

As últimas duas partes do capítulo tentam elucidar o que seria a manifestação 

“última” dos fãs dessas produções, as convenções de animê, que ocorrem ao redor 

do globo ao longo de todo o ano. Para efeito de estudo, focamos nossa pesquisa no 

evento Anime Friends que é organizada anualmente em São Paulo e compreende o 

maior evento do gênero no Brasil. Chamamos, desde já, atenção ao fato de que 

esses eventos são no geral realizados por pequenas empresas ou mesmo por 

amigos, não havendo deste modo qualquer tipo de quantificação a respeito do 

número de eventos ocorridos anualmente no mundo (ou no país), ou a quantidade 

de divisas que os excursionistas e turistas movimentam. 
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1.1 A Cultura Pop Japonesa 

 

O Mangá e o Animê são considerados importantes produtos da Cultura Pop 

japonesa divulgando a cultura e os costumes nipônicos no mundo. O Japão é 

conhecido por sua cultura milenar e tradicionalista, conceito que muitas vezes entra 

em choque com a ideia de ocidentalização, que o país sofreu a partir da Revolução 

Meiji e da presença norte-americana após a Segunda Guerra Mundial. Ambos são 

importantes momentos de transformação cultural no país, posto que introduziram 

elementos novos e fizeram nascer uma indústria cultural permeada por conceitos 

capitalistas, dando origem ao Pop como o conhecemos hoje (LUYTEN, 2000).  

O mangá é derivado da junção dos ideogramas man que significa “humor” e 

ga, “grafismo”, formando o equivalente a “quadrinho engraçado”, termo empregado 

pelo artista Katsushita Hokusai, que entre 1814 e 1849 produziu desenhos cômicos 

em 15 volumes numa espécie de caricatura do cotidiano japonês. Nessa época, as 

histórias eram apenas visuais e não possuíam diálogos. As emoções eram 

evidenciadas nas expressões das personagens, o que justifica os gestos 

exagerados utilizados nos quadrinhos japoneses até hoje (SATO, 2007). Apesar da 

origem da palavra remeter ao descompromisso, atualmente os quadrinhos são, para 

países como Japão, China e Coréia do Sul, um forte meio de comunicação, servindo 

inclusive como livro didático, usado para ensinar os mais diversos temas, como 

economia, matemática, história, entre outros. Diferente do que ocorre no ocidente, 

para eles estas são publicações importantes, amplamente consumidas pelas mais 

diversas faixas etárias e classes sociais.1 

O animê – animações japonesas – apesar de mais recente, é considerado um 

dos mais importantes produtos de exportação do país. Os desenhos animados 

fazem do Japão moderno, de acordo com alguns estudiosos (LUYTEN, 2000; 

NAGADO, 2005 e SATO, 2007), o segundo maior exportador de cultura pop no 

mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. Fruto da sociedade moderna e 

do processo de industrialização, a cultura pop surge no século XX para designar a 

                                            
1 Alguns autores atribuem a esse fato a diferença de linguagem usada no oriente, onde a principal 
forma é visual. Um exemplo disso é a escrita, pois no ocidente as palavras são uma compilação de 
letras, que por sua vez são formadas de maneira a representar os sons específicos que cada uma 
reproduz, já no caso do oriente as palavras podem ser um símbolo semelhante a imagem do objeto 
ou uma junção de símbolos que por si só representam uma ideia. Um exemplo disso são os kanjis 
que significam “automático”, “movimento” e “roda”, que quando colocados juntos formam a palavra 
“carro”.  
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“cultura de massas”, fortemente influenciada pelos meios de comunicação e pela 

moda, diferindo do que se entende por cultura popular como os costumes 

tradicionais de determinado povo. 

No Japão, esse meio é distinguido especialmente pelo animê e o mangá, 

fortes representantes do país em todo o mundo, que surgem, também, como um 

fenômeno de entretenimento no Brasil. No Japão a cultura pop encontrou na cultura 

popular uma aliada de valor, e acabou criando no mangá e no animê, produtos 

próprios do consumo a partir dos diversos elementos da cultura tradicional e do 

folclore. Alexandre Barbosa (2005, p.107) especifica que “sua mitologia e a história 

oficial fundem-se em um universo lúdico e cheio de possibilidades”. 

Apesar das transformações culturais serem mais facilmente notadas no Japão 

a partir da Segunda Guerra Mundial, depois do país passar a ser massivamente 

influenciado pelo ideário ocidental, o início desse processo se dá de maneira mais 

sutil com a Revolução Meiji no final do século XIX, que traz consigo reformas 

inicialmente econômico-industriais, mas que acabam tornando-se mais abrangentes, 

de forma a ser denominada por alguns autores como uma “revolução cultural”. 

Segundo Ortiz (2000), a “Renovação”, como também é chamado o período, trouxe a 

Modernidade, não se tratando apenas de uma revolução industrial, mas um profundo 

movimento de integração, que rearticulou  os elementos da sociedade japonesa, 

instaurando uma nova ordem. Entretanto, como uma reação à ocidentalização a  

partir desse processo, viu-se também o surgimento de um movimento de 

“japonização”, ainda que não tenha sido uma volta ao tradicionalismo anterior. 

Segundo Reischauer (1973 apud ORTIZ, 2000), o isolamento e o caráter distinto de 

sua língua e cultura são os principais motivadores do sentimento de unicidade 

produzido no Japão, o que teria dado amplo apoio à formação de uma identidade 

nacional, baseada na valorização da tradição, apesar da grande modernização. O 

Japão trazia então uma ideia distinta: o corpo deveria ser moderno, mas a mente 

continuaria a seguir as tradições.  

A ideia de modernização passou a ser vista como uma necessidade para o 

crescimento do país e a máxima “ciência ocidental e moralidade japonesa” foi 

abarcada por todos os níveis sociais, refletindo-se em suas produções culturais.  

Foram comuns as referências ao Japão como um país sem originalidade, em que 

tudo o que vinha do ocidente era imitado. Naquele momento, o país, carente de 

tecnologia, voltou-se para a imitação dos países industrializados como uma solução 
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a curto prazo. No entanto, chama a atenção o fato de que havia uma seleção dos 

objetos a serem importados, que deveriam se adequar ao ideário japonês. Tudo 

aquilo que ferisse a moral nipônica seria proibido no país. Sendo assim, o Japão 

modernizava-se, de alguma forma mantendo a tradição, como orientadora de sua 

ordem moral e de seus costumes, o que se refletiu nos novos modelos de 

quadrinhos e, consequentemente, na posterior animação. 

Ao final do século XIX, durante a Era Meiji, o inglês Charles Wirgmam e o 

francês George Bigot, imigraram para o Japão e produziram a revista de humor 

Japan Punch, que levava para o país charges políticas em formato ocidental a 

respeito do governo nipônico (LUYTEN, 2000). Essa produção gerou um fascínio 

japonês pela forma do ocidente de “contar história”, ocasionando um grande impacto 

em sua indústria do entretenimento. Os leitores japoneses passaram a consumir os 

novos comics2 americanos e europeus, “como uma introdução a uma cultura exótica 

e os artistas adotaram seu formato” (SCHODT, 1986 apud LUYTEN, 1991, p.106). 

Isso se devia à preferência dos japoneses em consumir os quadrinhos nacionais, em 

detrimento dos comics estrangeiros, pois ainda que os primeiros copiassem o 

formato americano, estavam adaptados à leitura oriental e traziam histórias com 

temas do cotidiano e do folclore japonês, iniciando a mistura entre cultura pop e 

cultura popular. Entretanto, a produção do mangá ainda não tinha o formato atual, os 

personagens e cenários tinham traços característicos da estética oriental, mas 

buscavam inspiração no modelo comic, a partir da adição dos balões de fala e 

cronologia às histórias. 

Em grande parte, o animê consiste na animação das histórias dos mangás, e 

começa a ser produzido, após a Era Meiji, início do Período Taisho, em 1917, 

inspirados nas produções de curtas-metragens mudos em Nova York. Produzidos 

com papel e nanquim, em preto e branco, as animações japonesas eram baseadas 

em fábulas infantis e em 1927 teve sua primeira animação sonora, com temas mais 

adultos, que firmaram a ideia de que animação não era somente uma arte cômica 

e/ou infantil, tornando-se então uma forma de cinema. À época, os desenhos 

animados eram chamados dõga, que significa literalmente, “imagens em 

                                            
2 Quadrinhos, em inglês. Preferimos aqui utilizar a palavra no original devido ao formato único, 
diferente dos quadrinhos americanos e europeus que se conhece atualmente. 
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movimentos”, e o termo animê, do inglês animation3, só seria usado a partir da 

década de 50, por influência americana (SATO, 2007). 

Durante a década de 1930 se iniciou no Japão o militarismo, culminando em 

uma ditadura que persistiu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao longo desse 

período, toda a produção artística e cultural era censurada e controlada com fins 

propagandistas, para a difusão dos ideários militares. À época, o governo apropriou-

se de personagens de mangás, então célebres, para a produção de animês 

nacionalistas voltados ao militarismo, valorizando enfaticamente os ideais 

nacionalistas4, orientando cada indivíduo a tornar-se defensor da pátria. Entretanto, 

apesar da limitação na liberdade de expressão dos autores, o militarismo contribuiu 

vigorosamente para a evolução técnica das animações. 

Após a derrota do Japão e a explosão de Hiroshima e Nagasaki, caiu por terra 

a “superioridade japonesa” divulgada até então, levando ao país um forte sentimento 

de desilusão perante a força do bloco capitalista. A derrota da Alemanha Nazista 

trouxe o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, que se mostrou 

ainda mais massificante do que a anterior em termos culturais. A disputa entre os 

Estados Unidos e a União Soviética era travada internamente nas sociedades, 

constituindo uma luta por influência. Sendo assim, após a derrota do Japão, para 

impedir que o país fosse levado ao socialismo, os Estados Unidos não só investiram 

na sua recuperação, como ocuparam o território com tropas americanas. Segundo 

Luyten (2000), a baixa autoestima fez os japoneses concentrarem-se no trabalho e 

na reconstrução do país, transformando o Japão em um “bastião do capitalismo 

americano na esfera de influência asiática” (ORTIZ, 2000). Ao mesmo tempo, a 

produção cultural nacional foi censurada, no intuito de impedir obras consideradas 

propagandistas de ideias ultranacionalistas, o que ocasionou a destruição de boa 

parte das obras do período. Junto a isso, os japoneses assistiram a um desfile de 

ocidentais em suas ruas, de filmes americanos difundindo o “american way of life” 

massivamente introduzidos no cinema, jornais e outros produtos culturais que 

entravam com força no país reforçando as visões capitalistas. Houve, então, a partir 

da implantação de uma ideologia voltada para o consumo, a maior mudança cultural 

de todos os tempos. 

                                            
3 Animação em inglês 
4 Em 1943 o Ministério da Marinha lançou nos cinemas “Momotaro, o Valente Marinheiro”, animê de 
ação que atraiu grande público (SATO, 2007). 
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Com a desocupação, a indústria cultural sofreu um crescimento evidente, 

passando a fazer parte do cotidiano japonês. Os filmes americanos exaltavam uma 

sociedade luxuosa e com confortos bem distantes da realidade do país, gerando um 

grande interesse pelo glamour ocidental. “A indústria cultural, principalmente a 

indústria cinematográfica, reproduziu fartamente os ‘ícones sagrados’ da democracia 

liberal, tendo como símbolo maior o american way of life e sua defesa dos valores do 

‘mundo livre’” (TRIGO, 2003, p.84). Tudo isso gerou o início de uma revolução do 

consumo na sociedade nipônica. Revolução essa que, segundo Ortiz (2000), foi 

favorecida pela expansão de uma nova classe média e pela melhoria do nível de 

vida da população, em virtude da distribuição de renda ocasionada pelo crescimento 

econômico. Nesse contexto, o pop torna-se principal meio de formação de uma 

“nova” identidade para o povo japonês, deixando de lado os valores militares, em 

que a exigência por formas populares de entretenimento criaram um enorme 

mercado cultural na década de 50, com ênfase no cinema (SATO, 2007). 

Esse crescimento, no entanto, se deu em parte moldado nas exigências 

nipônicas. O Japão, absorvendo os costumes e a tecnologia ocidental, é visto como 

mero satélite da economia americana, mas segundo os economistas, a 

“japonização” da indústria é mais forte do que a americanização. Robert Guillain, 

correspondente do Le Monde de Paris à época, fala sobre o que chama de “balela 

da americanização japonesa”. Segundo ele, mesmo o intenso contato americano 

não foi capaz de fazer com que eles desprezassem suas tradições. “O Japão 

continua a ser vigorosamente original: japoniza o que toma da América, em vez de 

se americanizar” (GUILLAIN apud SOBRINHO, 1991, p.239).  

Na esfera cultural não foi diferente. No cinema os japoneses passaram a 

copiar as técnicas cinematográficas, produzindo seus próprios filmes que 

curiosamente traziam os moldes do cinema americano, mas com atores e cultura 

japoneses. “A fórmula da produção e do consumo em massa podia ser americana, 

mas o produto final tinha que ser culturalmente japonês” (SATO, 2007, p.14). 

Sobrinho ressalta esse nacionalismo ao afirmar que  
 
 

O Japão não esquece e não despreza suas tradições. Pode mudar 
nas aparências, assim como tudo que lhe parece insignificante e 
inexpressivo. Mas defende com unhas e dentes o que lhe parece essencial, 
fundamental, característico. Tudo o que para ele parece japonês. 
(SOBRINHO, 1991, p.241) 
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Seria ingênuo afirmar, no entanto, que a sociedade japonesa se manteve ou 

se mantém “pura” por sua capacidade de absorver outras influências, sem no 

entanto, esquecer suas tradições e cultura. Na realidade, a Revolução Meiji buscou 

cultivar os laços tradicionais em meio à Modernidade, mas a partir da invasão 

americana, esses laços foram redefinidos, posto que as transformações 

socioeconômicas influenciaram demasiadamente a cultura, em especial o consumo. 

Durante a década de 1960, os japoneses, que defendiam o consumo de bens para a 

subsistência e diziam que tudo além disso era excesso, desenvolveram um mercado 

nacional de bens simbólicos, que se expandiu por todas as camadas sociais, num 

período de pleno consumismo (ORTIZ, 2000). 

É a partir dos anos 80, que o impressionante desenvolvimento tecnológico do 

país conquista a posição de segunda maior economia mundial, trazendo para si a 

atenção do resto do mundo perante um país que não só se recuperou plenamente 

dos tempos de guerra, como se firmou uma potência econômica no mercado 

externo. A cultura pop japonesa tinha para o ocidente um aspecto “exótico”, devido a 

sua tradicionalidade, posto que “no contexto japonês a ideia de cultura popular foi 

absorvida pela cultura de massa” (KOGAWA,1996 apud ORTIZ, 2000, p.87). Isso 

facilitou imensamente a exportação de seus produtos culturais, especialmente do 

animê, vistos como “alternativa” a “cultura pop” americana. Com isso, nos anos 90, o 

Japão não pode conter a globalização que transformou o mangá e o animê nos 

produtos mais consumidos pelo ocidente, encontrando grande oposição das classes 

mais altas que os considerava “subcultura”, em razão do seu caráter popular. 

 

 

1.2 Mangá e Animê ganhando o mundo 

 

Atualmente os mangás constituem um dos elementos mais representativos do 

país, e são reconhecidos mundialmente pela sua forma singular. A linguagem visual 

e narrativa própria é fruto do trabalho do mangaka5 Osamu Tezuka. Aclamado como 

o “Deus do mangá”, é considerado o grande “divisor de águas” da história do mangá 

e do animê. Tezuka trouxe para essa produção a narrativa cinematográfica e 

dinâmica, baseando-se nos filmes americanos que encheram os cinemas do Japão, 

                                            
5 Desenhista/escritor de mangá. 
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do período pós-guerra, com os quais conviveu na sua infância. No desenho, Tezuka 

foi o primeiro a dar olhos grandes aos personagens, baseando-se na maquiagem 

das atrizes do Teatro Takarazuka6, que serviam para expressar as emoções da 

personagem pelo olhar, o que acabou por se tornar característica típica de 

produções japonesas. Além disso, a popularidade de suas histórias ajudou a 

consolidar o mangá como passatempo nacional de baixo custo e diversificado para 

atingir todas as faixas etárias (NAGADO, 2005), transformando as características 

dos quadrinhos japoneses, tornando-os únicos. 

 

 
Figura 1 - Mangá de "Astro Boy", por Osamu Tezuka7 

 

Segundo Barral (2000, p.122), o mercado global de mangás duplicou entre os 

anos 80 e 90, em especial os títulos voltados para o público adulto, sendo “um dos 

principais fatores de comunicação transgeracional”. E continua, atribuindo a 

popularidade dessas produções ao fato de ser um entretenimento facilmente 

consumido sem esforço intelectual, barato e que permite evasão das preocupações 

e das rígidas normas nipônicas. No Japão o mangá é amplamente consumido, 

                                            
6 Estilo teatral formado somente por mulheres, fundado em 1914 por Ichizo Kobayashi, que fundou a 
trupe a fim de incrementar o turismo na cidade Takarazuka. (SATO, 2007). Ver Anexo A – Imagem 1. 
7 Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/_JGgzOkYhIb0/R1pNHPzoG8I/AAAAAAAAA2I/ 
fse4XWv7kr4/s400/astro_boy_birth.jpg>. Acesso em: 06 mar. 2013. 
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podendo ser comprado em qualquer lugar, servindo aos minutos livres durante os 

trajetos de metrô e filas de espera, para serem então jogados fora ao término da 

leitura8. 

As histórias não são vendidas em edições próprias como no ocidente. As 

editoras japonesas lançam grandes revistas que trazem títulos diferentes, 

compilando um capítulo de cada. As revistas são divididas por temas: Shonen, 

revistas voltadas para meninos, em geral com temas de ação; Shojo, voltado para 

meninas, em geral românticas; Yuri e yaoi, tratam de homossexualidade9 feminino e 

masculino, respectivamente; Hentai, aborda temas pornográficos; entre outros. 

Schmidt (2004), diz que a extraordinária variedade de produção no mangá e no 

animê, estabelece o Japão como o maior cenário de produção de quadrinhos 

mundial, tanto em termos de título, quanto em número de vendas e leitores. As 

histórias têm capítulos lançados nas revistas, que são reunidos sob uma edição 

especial própria para cada título ao final das sagas das histórias, em formato de 

livros e, geralmente voltados aos colecionadores. No ocidente, por sua vez, cada 

título tem sua própria revista, que une diversos capítulos das edições japonesas. Ao 

se estabelecer no ocidente o termo mangá passa a definir toda produção de 

quadrinhos com características das obras de Osamu Tezuka, embora no Japão se 

referisse inicialmente a qualquer história em quadrinhos.  

Além disso, Tezuka também foi responsável pela popularização do animê, ao 

criar sua própria produtora, a Mushi Production, levando suas histórias às televisões 

do mundo inteiro. Suas produções em série foram as primeiras a passarem na 

televisão, popularizando ainda mais o gênero da animação, antes restrita ao cinema. 

Tezuka também foi o primeiro produtor de séries a exportar animês, firmando um 

contrato com a rede americana de TV NBC, em 1964 (SATO, 2007). 

Considerada no Japão uma forma de arte e cinema, a animação está apta a 

divulgar todo e qualquer tipo de assunto para a população, ao contrário da visão 

ocidental que interpreta os desenhos animados para televisão como voltados ao 

entretenimento infantil, censurando-os a fim de atingir um público de faixa etária 

                                            
8 Ainda hoje é comum ver no Japão adultos lendo mangás, embora as publicações estejam perdendo 
espaço para as edições online e a febre da leitura via celular e tablets que atingiu os japoneses, 
crescendo mais de 300% em 2006. A esse motivo é atribuído também a queda nas vendas das 
revistas especializadas em mangá, e em 2010 o governo japonês tornou ilegal o download consciente 
de conteúdo protegido por direitos autorais, ainda que para fins pessoais. 
9 A homossexualidade é tratada com naturalidade, consistindo no amor entre pessoas do mesmo 
sexo, sem tratar de pornografia, que é exclusividade dos hentai. 
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menor do que a proposta pela produção japonesa. Isso nos permite entender porque 

para os japoneses a violência e a sexualidade, por vezes considerada excessivas 

dos animês, não são vistos com represália pela população nipônica. Essa visão faz 

do país o maior veiculador de animações do mundo tornando-se uma referência 

internacional (SATO, 2007). 

Na década de 1970, ocorre no Japão, o que Nagado (2005) chama de anime 

boom (“explosão animê”), na qual a produção de seriados de animações ganha 

destaque conquistando massivamente o público adulto. Esse fato evidencia-se na 

estréia, em 1978, da segunda parte do filme de longa metragem “Patrulha Estelar”, 

que gerou uma manifestação considerável de fãs da série. Esse fanatismo foi 

chamado de “otakismo”, derivado da palavra otaku, usada no Japão para determinar 

os conhecedores fanáticos de algum assunto alternativo e que se isolam no seu 

mundo ao ponto de não serem capazes de se relacionar socialmente com pessoas 

que não compartilhem o mesmo universo (SATO, 2007). No exterior, no entanto, 

esse termo foi atribuído aos fãs exagerados de animês, mangás e até mesmo 

tokusatsus10 e será assim delimitado por nós nesse trabalho. 

No ocidente o sucesso dos animês serviu como porta de entrada para todo o 

resto da produção cultural nipônica e uma quase dominação dos meios de 

entretenimento midiáticos, constituindo um processo inverso do que ocorreu no 

Japão, tendo em vista a supremacia do mangá no país. Nas décadas de 1960 e 

1970 as televisões ocidentais já passavam alguns animês de renome como as 

produções de Tezuka11: “Kimba, o Leão Branco” (1963)12, “A Princesa e o Cavaleiro” 

(1967), “Astro Boy” (1963) e o inesquecível “Speed Racer” (1967)13, de Tatsuo 

Yoshida, que curiosamente não fez muito sucesso no Japão, mas ganhou 

considerável espaço no ocidente. A partir desse momento, assim como o que 

ocorreu com o mangá, o animê ficou conhecido no mundo como sinônimo de 

                                            
10 Literalmente “efeitos especiais”, corresponde a filmes ou séries live action de super-heróis 
japoneses. 
11 Ver Anexo A – Imagem 2. 
12 Em 1994 os estúdios Disney lançam como produção original a história de “O Rei Leão”, o que 
gerou uma manifestação de personalidades e artistas japoneses numa carta de protesto, exigindo o 
reconhecimento da obra a Tezuka, devido a nítida similaridade entre a produção e o desenho de 
“Kimba”. A Disney nega até hoje ter plagiado o animê exibido em 1966 nos Estados Unidos pela rede 
NBC. (Sato, 2007) 
13 Tanto “Astro Boy” como “Speed Racer” ganharam as telas do cinema nos anos de 2009 e 2008, 
consecutivamente. O último foi escrito e dirigido pelos irmãos Wachowski, conhecidos fãs de mangás 
e animês, que afirmaram em entrevista para televisão terem se inspirado na animação “Ghost in the 
Shell” (1995) para a produção de “Matrix”, um dos grandes marcos do cinema americano. 
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animação japonesa, embora no Japão a palavra seja utilizada para todo e qualquer 

desenho animado. 

 Nessa época, no entanto, esse tipo de entretenimento ainda contava com um 

tímido espaço nos mercados estrangeiros, tanto na televisão quanto nas bancas que 

já vendiam alguns mangás traduzidos. Nos anos 90, “Akira” e “Cavaleiros do 

Zodíaco” foram responsáveis pela maior onda de animê que o mundo conheceu, 

conferindo ao Japão uma enorme afluência de produtos ligados as séries. “Akira” foi 

exibido nos cinemas do mundo todo em 1989 e formou a primeira horda de fãs de 

mangás e animês, embora atingisse um público mais maduro pelo seu tema 

cyberpunk14. “Cavaleiros do Zodíaco”, de outra forma atingiu um público mais juvenil, 

tanto crianças quanto adolescentes, popularizando os animês e mangás e gerando a 

primeira febre da animação japonesa entre jovens em todo mundo. Com isso, as 

animações japonesas tornam-se “grandes embaixadores culturais do país” 

(NAGADO, 2005, p.52), acompanhados de um intenso plano de marketing que 

vendia bonecos articulados e todo o tipo de produtos. No Brasil, o impacto foi ainda 

maior e a consolidação dos animês a partir da exibição dos Cavaleiros pela extinta 

TV Manchete abriu as portas em definitivo para a recente popularidade do gênero 

japonês no país, cativando inclusive o público adulto (SATO, 2007). 

O início da presença japonesa no Brasil deu-se com a chegada do navio 

Kasato-Maru em 1908, com 781 imigrantes que não tinham como prosperar no 

Japão e buscavam prosperar no Brasil, para posteriormente retornar ao país de 

origem. Com o passar dos anos, no entanto, muitos preferiram se estabelecer 

definitivamente no território. A drástica diferença cultural dos dois povos e o 

isolamento tipicamente japonês acabou por gerar núcleos nipônicos no Brasil, onde 

os japoneses, ao se apropriarem de determinada localidade, buscavam modificá-la e 

introduzir elementos exclusivos da sua cultura, criando até mesmo escolas para 

seus descendentes e jornais produzidos apenas em japonês, muitas vezes 

ignorando o próprio idioma local. Atualmente, o Brasil possui uma comunidade 

nipônica que corresponde à maior quantidade de japoneses e descendentes fora do 

                                            
14 Subgênero de ficção científica, descreve um sociedade futurista sombria dominada pela alta 
tecnologia, numa nova ordem social. “Akira” foi também um dos primeiros mangás a abordar o tema 
ficção científica, que posteriormente gerou uma grande produção no tema, adquirindo uma onda de 
fãs no ocidente, entre eles James Cameron, os irmãos Wachowski e Quentin Tarantino (SCHIMDT, 
2004). Ver Anexo A – Imagem 3. 
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Japão, sendo eles em torno de 1,3 milhão de descendentes, segundo o Centro de 

Estudos Nipo-Brasileiros15.  

É inegável que a presença desses imigrantes tenha sido de vital importância 

para o enraizamento da cultura pop japonesa no país. Na década de 60, os 

tokusatsus iniciaram uma carreira de sucesso no território brasileiro com a exibição 

de “National Kid” entre 1964 e 1970, seguido de outras produções famosas como a 

família Ultra16 na década de 70, “Jaspion” e “Changeman”, na década de 80 e o 

definitivo estabelecimento dos “Power Rangers” na televisão em 1990, reinventados 

em novas séries até hoje. Além disso, o Brasil foi o primeiro país a traduzir e vender 

mangás no mundo (década de 1980), e segundo Vasconcellos (2006 apud 

MACHADO, 2009), muitas das produções de animê só foram exibidas no país 

devido a presença de descendentes japoneses trabalhando nas emissoras de 

televisão. 

Os anos 90 foram os anos de glória da produção japonesa no ocidente. “Os 

Cavaleiros do Zodíaco” foram seguidos por uma pletora de animês consagrados que 

se mantém no imaginário e, alguns ainda são reprisados na televisão até hoje, que é 

o caso de “Dragon Ball”, “Pokémon”, “Sailor Moon” e “Yu-Gi-Oh!” – responsável 

também pela febre dos card games17. Pokémon, por sua vez, foi seguramente o 

animê de maior sucesso no mundo, e responsável pela popularização do jogo 

homônimo. Oriundo do jogo “Pocket Monsters” de 1995, lançado para o videogame 

portátil Game boy, foi transformado em animê em 1997, chegando às telas 

ocidentais em 1998. Após ter os direitos autorais comprados pela Warner Brothers 

Pictures em 1999, o final dos anos 90 foi marcado pela pokémania, com intensa 

produção de filmes e produtos diversos relacionados ao famoso Pikachu. O sucesso 

foi tamanho, que o “Pokémon Center” inaugurado no Rockefeller Center em Nova 

York em novembro de 2001, teve ampla cobertura da imprensa e registrou um 

sucesso de vendas. Além disso, o famoso Desfile de Ação de Graças de Nova York 

contou, no mesmo ano, com um enorme balão Pikachu, descrito pelos jornalistas 

como símbolo de confiança na cidade, no auge da crise causada pelo atentado de 

11 de setembro de 2001 (SATO, 2007). Apesar do final da febre, Pikachu tornou-se 

                                            
15 Disponível em: <http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/comunidade/historico.htm>. Acesso em: 28 
dez. 2011. 
16 Referente às diversas produções em torno do herói tokusatsu Ultraman. 
17Jogos de cartas colecionáveis, nos quais os participantes montam baralhos personalizados que 
devem combinar estrategicamente cartas de monstros e de magias, num duelo com outros jogadores. 
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personagem constante nos desfiles anuais americanos18 e Pokémon continua sendo 

transmitido na televisão aberta, inclusive no Brasil, em infindáveis aventuras. 

 

 

1.3 Mangá versus HQs 

 

O motivo da indústria de entretenimento nipônica ter se espalhado entre os 

jovens do mundo, segundo Gusman (2005), está ligada a três principais diferenciais 

que para ele desbancaram as produções ocidentais, em especial as norte-

americanas:  

 Todas as histórias possuem começo, meio e fim, na qual o leitor pode 

acompanhar o desenvolvimento do personagem ao longo de sua vida.  

 As produções cinematográficas e televisivas, em geral, buscam traduzir a 

história do mangá sem modificá-la, logo, o que você lê tende a ser o que você 

assiste 

 A identificação do público com os heróis.  

Muitos estudiosos do tema, como Luyten (2000) e Machado (2010) apontam a 

identificação emocional que se dá entre o público e as personagens como o principal 

chamariz desse tipo de produção e o declínio da popularidade dos quadrinhos 

americanos no ocidente. Isso se deve ao fato de que, em sua grande maioria, as 

histórias introduzem o leitor nas lutas pessoais cotidianas de cada personagem. Ao 

contrário dos heróis americanos, os heróis japoneses, em geral, buscam 

crescimento pessoal e o alcance de um objetivo maior, levando o leitor a 

acompanhar sua luta, seus erros e acertos. Ao longo da história é perceptível a 

mudança da personagem, tanto física pela passagem natural do tempo, quanto 

psicológica pela história de “vida” que se desenrola, o que deixa as personagens 

mais “humanizadas”.  

Segundo Craig (2000), há maior desenvolvimento das relações humanas e 

complexidade da narrativa, o que a torna mais enriquecida emocionalmente se 

comparada às produções norte-americanas. A Shonen Jump, mais importante 

revista japonesa de mangás, responsável pela publicação de quase todas as 

                                            
18 Ver Anexo A – Imagem 4. 
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histórias mundialmente famosas19, tem boa parte de suas aventuras “construídas em 

torno de três palavras-chave: Esforço, Amizade e Vitória” (BARRAL, 2000, p.121).  

Além disso, os japoneses tendem a desenvolver com maiores detalhes as 

cenas de ação, nas quais uma única luta pode durar longas páginas, utilizando-se 

de técnicas cinematográficas, enquanto nas HQs, essas cenas não costumam durar 

mais do que alguns quadros. Schimdt (2004) relata sua primeira experiência com os 

quadrinhos japoneses dizendo que, ao contrário dos produtos ocidentais, no mangá 

o leitor passa a página avidamente em seqüências dinâmicas de imagem, quando 

nos quadrinhos ocidentais busca-se reter o leitor para que aprecie as imagens e o 

roteiro. 

 

 
 Figura 2 – Cena de ação do mangá “Cavaleiros do Zodíaco”20 

 

As produções japonesas tomaram um considerável espaço na cultura pop 

mundial. O consumo e a exportação são de extrema importância para a indústria 

editorial japonesa, e não são raras as obras canceladas por não conseguirem uma 

tiragem considerada ideal para exportação (BARRAL, 2000). É inegável a influência 
                                            
19 Títulos de sucesso mundial publicados pela Shonen Jump: Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros 
do Zodíaco, Samurai X, Yu-Gi-Oh!, Shaman King, Hunter X Hunter, One Piece, Naruto, Bleach, Death 
Note, D.Gray-Man, entre outros. 
20 Disponível em: <http://rebmanga.com/wp-content/manga/423/7/181.jpg>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
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ocidental nos mangás, porém, atualmente, a relação ocidente-oriente vê iniciar um 

processo inverso, e o mangá e o animê viraram sinônimos de qualidade a ser 

reproduzida. 

Quando pensamos em quadrinhos americanos, somos remetidos a um estilo 

de desenho realista e histórias infindáveis, enquanto os mangás são construídos sob 

uma estética de linhas simples, olhos grandes e cabelos coloridos. Entretanto, os 

últimos não são mais exclusividade oriental, pois mesmo a produção americana, 

começa a se moldar às técnicas japonesas, como por exemplo, o animê “Avatar”, 

inteiramente produzido pelos Estados Unidos com temas e personagens orientais. 

De fato, há atualmente uma grande influência do mangá sobre os desenhistas 

americanos que fazem um “polimento” de seus super-heróis ao copiar a dinâmica 

narrativa e visual dos mangás [Tradução livre da autora]21 (SCHIMDT, 2004, p.7). 

Recentemente, a Marvel cedeu os direitos de séries famosas como “Blade”, “X-men” 

e “Homem-de-Ferro” ao estúdio de animação japonesa Madhouse, que passou a 

produzir animês de seus heróis. No Brasil não foi diferente, onde o consagrado 

artista Maurício de Souza, amigo do então mencionado Tezuka Osamu, lançou em 

2008 a “Turma da Mônica Jovem”22, em mangá – com a diferença da leitura que foi 

mantida no sentido ocidental. 

 

 

1.4 Manifestação Otaku 

 

É importante ressaltar que a cultura pop nipônica não se resume somente ao 

mangá e o animê, mas agrega outros tantos produtos derivados e interligados, como 

os videogames, a J-music23, a moda e mesmo a culinária típica, que estão muitas 

vezes inseridos nos universos dos quadrinhos. Músicos e bandas pops japonesas 

como Larc-en-ciel, Nobuo Yamada, Akira Kushida, entre muitos outros, acabam 

ganhando espaço no ocidente a partir das chamadas anime songs ou anisongs – 

músicas de animê – de produções célebres, como “Samurai X”, “Cavaleiros do 

                                            
21 “Il y a en effet maintenant une influence très nette du manga sur les dessinateurs américains qui 
« dépoussièrent » leurs super-héros en copiant la dynamique narrative et visuelle desdits mangas 
[…]”  
22 Ver Anexo A – Imagem 5. 
23 Japan Music - compreendem as músicas japonesas que podem ser de diversos estilos (J-Rock e J-
Pop, por exemplo). Em geral, o interesse pela musicalidade japonesa inicia-se a partir das anime 
songs, músicas de animês presentes nas aberturas e encerramentos dos seriados. 
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Zodíaco” e “Jaspion”, respectivamente. A street fashion, moda de rua japonesa, é 

cada vez mais influenciada pela estética animê e por isso acaba encontrando 

adeptos no mundo todo, como o estilo Lolita24, o Visual Kei25 e, principalmente o 

Kawaii. Esse último quer dizer literalmente “bonitinho”, mas também está relacionado 

à ideia de algo feminino, amável, infantil e ingênuo, tornado internacional através do 

ícone japonês “Hello Kitty”, mas também muito proliferado pelos animês “Sakura 

Card Captors” e “Pokémon”. 

A proliferação desses elementos culturais ganhou adeptos no mundo todo, 

facilitada especialmente pela expansão da internet. Não é difícil encontrar sites de 

downloads dos mais diversos títulos de mangá e animê, traduzidos diretamente do 

japonês por fãs da cultura que, no caso das animações, editam legendas em 

português, com áudio original em japonês e disponibilizam na rede gratuitamente. O 

maior exemplo desse fenômeno foi o mangá/animê “Naruto”, sucesso massivo 

divulgado diretamente na rede por mecanismos P2P26 e que segundo a revista 

Época, foi o primeiro desenho a conquistar fama sem precedentes sem o auxílio de 

qualquer divulgação oficial. Foi também responsável pelo sucesso do Rámen, prato 

de macarrão tipicamente japonês, que pode conter naruto, uma espécie de nabo, 

que dá nome ao personagem principal do desenho homônimo. “Naruto” só foi ao ar 

nas emissoras Cartoon Network e SBT em meados de 2007, 5 anos depois de ter 

sido lançado no Japão e um ano depois da reportagem feita pela revista Época que 

já o havia identificado como sucesso mesmo antes de ganhar as televisões 

brasileiras. Devido à existência de uma já enorme demanda, conquistou novo 

público, mas foi muito rejeitado pelos antigos fãs devido à “infantilização” feita pela 

censura americana, o que para muitos gerava perda da essência da história. 

Os Estados Unidos são, ainda hoje, os responsáveis pela censura dos 

desenhos comercializados para toda a América. Apesar de conter o maior número 

de descendentes japoneses do mundo, o Brasil compra os animês já censurados 

pelos norte-americanos, que modificam e “mutilam” (como dizem os fãs) boa parte 

da história, por considerarem impróprios ao público infantil. No entanto, como dito 

                                            
24 Subcultura fashion originada no Japão que é principalmente influenciada pelo período Rococó e 
vestimentas Vitorianas, a partir de produções cinematográficas e literárias europeias e americanas. 
Ver Anexo A – Imagem 6. 
25 Estilo visual surgido no Japão na década de 80, muito utilizado pelos grupos de J-rock. Ver Anexo 
A – Imagem 7. 
26 Redes P2P (peer-to-peer) redes de trocas de arquivo direto com outros usuários da internet, 
programas como o Kazaa, Emule e Bit Torrent fazem parte desse serviço. 
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anteriormente, é importante lembrar que o Japão entende as animações televisivas 

como uma forma de cinema e, portanto possui mangás/animês para todas as faixas 

etárias, já para os americanos os animês fazem parte exclusiva do universo infantil, 

por isso a rejeição a qualquer menção à violência, sexualidade ou hábitos que 

constituam “má influência”. 

 

 
  Figura 3 – Exemplos de censura em animês27 

 

Em discussão em fórum online com o título “A TV brasileira estragou ‘Naruto’ 

e estraga os animes! (discussão para fãs de anime)”, datado de 2007, o usuário 

Sero fez um extenso relato de sua revolta com a censura sofrida pelo desenho. 

                                            
27 Disponível em: <http://sasuke-fanaticas.foroactivos.net/t1664-la-censura-en-naruto>. Acesso em: 
05 mar. 2013.  
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Dentro do tópico, o usuário Emanoel respondeu relatando a censura sofrida por 

“One Piece”, dizendo: 
 
 

Transformaram bolinho de arroz em biscoito, armas de fogo em brinquedos, 
bebidas alcoólicas em suco, etc. Todo o sangue foi retirado, o cigarro do 
Sanji virou um pirulito [que por vezes soltava fumaça], cortaram sagas 
inteiras e emendaram episódios pelo meio, entre várias outras edições. Ah, 
também mudaram o kanji de “Marine” para a palavra “Navy”. Maldito orgulho 
norte-americano! O jeito é baixar pela internet, e é o que eu faço 
desmedidamente.28 

 
 

Ainda hoje, não são poucos os ocidentais que criticam as produções 

japonesas, por considerá-las impróprias, principalmente quando se refere ao 

excesso de violência. Frank Miller, um dos mais famosos desenhistas americanos, 

escritor de “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, “Sin City” e “Demolidor”, relata que a 

violência do mangá japonês é muito menos hipócrita que a ocidental, pois apesar de 

estigmatizada na América, é evidente que os leitores ocidentais buscam histórias 

violentas, e finaliza dizendo que não há nada que comprove que ler mangás 

violentos influencia o leitor a bater em alguém (MILLER [s.d] apud SCHIMDT, 2004). 

Os fãs brasileiros, no fórum mencionado acima, questionam ainda o fato da 

censura americana valer-se quase que exclusivamente dos animês, quando seriados 

e inclusive desenhos americanos, como “Beaves and Butthead”, “South Park” e 

“Simpsons”, trazem uma enorme carga de violência física e verbal, e não são 

censurados, com a justificativa de que são voltados ao público adulto, ainda que 

muitas vezes passem em horário nobre nas televisões do mundo todo. Toda a 

censura instigou a revolta nos fãs, que após conhecerem as versões originais ficam 

indignados com os cortes no desenho e recusam-se a assisti-los na televisão, 

preferindo os downloads ilegais pela internet. Isso serviu ainda para uma espécie de 

segregação, onde os fãs passaram a excluir e debochar daqueles que assistem os 

animês dublados na televisão. 

A cibercultura possibilitou um intercâmbio cultural com o Japão, sem 

restrições formais. Moliné (2005), ao falar sobre a experiência do pop japonês na 

Espanha diz que “os otakus espanhóis não se limitam somente a ler os mangás, 

mas também sentem curiosidade em conhecer os costumes e folclore japoneses, 

incluindo o aprendizado da língua” (MOLINÉ, 2005, p.45). No Brasil, Machado (2010) 

                                            
28 Disponível em: <http://forums.tibiabr.com/showthread.php?t=191461>. Acesso em: 05 mar. 2012. 
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fala também do interesse dos jovens fãs de animê em buscar maiores informações 

sobre a cultura nipônica e realizar cursos de idioma japonês, seja pela internet ou 

escolas e produtos especializadas. 

Em 2007, a Japan Foundation de São Paulo contabilizou 42 instituições da 

rede oficial de ensino do Brasil, com escolas e cursos optativos de idioma japonês, 

contabilizando uma média de cinco mil alunos ao todo29. Em pesquisa realizada no 

ano de 2009 a respeito do número de estudantes de língua japonesa30, o mundo 

totalizava 3.650.232, contra 2.979.820 em 2006, e o Brasil ocupava a 14ª posição no 

ranking mundial, uma posição a menos que em 2006, embora o número de 

estudantes tenha diminuído somente 1,2%. Naohisa Abe, diretor do Centro de 

Língua Japonesa da Japan Foundation em São Paulo, que “tem por objetivo apoiar o 

ensino da língua japonesa ministrado nos órgãos públicos de ensino” (ABE, 2005, 

p.141), a partir de entrevistas nos setores relacionados ao ensino do idioma, 

constatou a influência dos mangás e animês no interesse de diversos alunos pela 

língua japonesa. Atualmente, é possível encontrar na internet produções que 

acabaram de ser lançadas no Japão traduzidas para o português, papel 

desempenhado pelos chamados fãsubs, grupos de fãs que legendam e 

disponibilizam na rede  os mais diversos mangás e animês. 

Apesar da popularidade dos animês nas telas ocidentais – inclusive com 

produções de renome, como “A viagem de Chihiro”, ganhador do Oscar de melhor 

animação em 2003 – as produções japonesas ainda sofrem preconceito em boa 

parte do ocidente. A França, que segundo Schmidt (2004) é um dos maiores 

consumidores de mangá e animê da Europa, recebeu em 2010 uma exposição de 

esculturas de Takashi Murakami sobre o universo pop japonês, no Palácio de 

Versailles. Apesar da popularidade do gênero entre os jovens, a polêmica não foi 

pouca, contando com manifestação e milhares de assinaturas contra a exposição no 

dia da abertura, além do preconceito por parte dos turistas31.  

Introduzidos numa sociedade influenciada por produtos americanos e que 

muitas vezes defende a soberania dos costumes ocidentais sobre os orientais, os 

adeptos da cultura pop japonesa buscaram a reunião de integrantes e simpatizantes 
                                            
29 Disponível em: <http://www.fjsp.org.br/lingua/instituicoes/download/0_quadrogeral.pdf>. Acesso em: 
17mar. 2012. 
30 Disponível em: <http://www.jpf.go.jp/e/japanese/survey/result/dl/2009/2009_03.pdf>. Acesso em: 
17mar. 2012. 
31 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/rei-do-manga-causa-polemica-ao-ter-
exposicao-em-versalhes>. Acesso em: 15 nov. 2012. 
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do pop nipônico nos chamados “eventos de animê”, numa espécie de 

territorialização, mas que hoje atrai fãs diversos, numa miscelânea de signos do pop 

oriental e ocidental. 

 

 

1.5 Convenções Animê  

 

 As convenções animê, popularmente chamadas “eventos de animê” entre os 

seus participantes, reúnem anualmente no mundo todo, milhares de pessoas que 

compartilham o mesmo gosto pelo pop japonês, e têm por objetivo, em geral, 

proliferar a cultura japonesa, posto que muitas vezes trazem também, elementos do 

Japão tradicional. No mundo todo, as convenções iniciaram de maneira informal, 

organizadas por fãs da cultura, gerando uma atmosfera intimista. Segundo Barral 

(2000), o Comikete, iniciado no Japão em 1975, foi o primeiro evento voltado para o 

universo dos mangás e animês, e, portanto, ocupa uma posição honorável no 

imaginário da “tribo”. Realizado 2 vezes por ano, atualmente o evento reúne cerca 

de meio milhão de pessoas em cada edição, e, apesar de pioneiro, pouco tem a ver 

com as tradicionais convenções de animê, pois foi construído com o propósito de 

reunir escritores de fanzines32, funcionando como um espaço de comercialização, 

sem a participação de editoras oficiais. Surgido como movimento underground, a 

popularização do “universo otaku” interferiu na cultura comercial que originou o 

evento, passando a servir também como ponto de encontro para os fãs que se 

fantasiam dos personagens favoritos. 

 As convenções tradicionais, no entanto, nasceram na década de 1980 

baseadas nas convenções norte-americanas de ficção científica que se originaram 

sob o nome de convenção sci-fi33 na década de 1930, e se popularizaram a partir 

das produções “Star Wars” e “Star Trek” em 70 e 80. Não é de se espantar que um 

dos primeiros eventos registrados no ocidente seja também o primeiro a ocorrer nos 

Estados Unidos, em Dallas – Texas, em 1983. Inicialmente surgidas como um 

pequeno evento de “nicho”, em pouco tempo as convenções de animê tornaram-se 

negócios de extrema lucratividade em países mais desenvolvidos e, atualmente, 

                                            
32 Fanzines (fã + magazine) são quadrinhos produzidos por escritores autônomos, e podem ter uma 
história própria, ou se valer de paródias de quadrinhos consagrados. 
33 Redução de Science Fiction, ficção científica em inglês. 
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contam com uma grande estrutura organizacional. Schimdt (2004, p.37) diz que 

essas convenções frequentes permitem fidelizar um grande público e proporcionar 

um evento em rede que desloca para o mundo real a paixão dos leitores e 

espectadores [Tradução livre da autora]34.  

O sítio eletrônico Animecons35 é a principal referência em notícias e 

informações sobre convenções de animê nos EUA e Canadá, e conta com histórico 

de eventos americanos, entrevistas e guias sobre os diversos assuntos relacionados 

ao tema. Entre eles, encontram-se guias de viagem como: “How-To Guide for 

Making Travel Arrangements for an Anime Convention”36 (com dicas sobre compras 

de passagens aéreas, viagens de ônibus ou carro), “How-To Guide for Tipping at a 

Convention Hotel”37 (com percentagens e quantia ideal para se dar de gorjeta a cada 

funcionário do hotel) e “How-To Guide for Booking a Hotel Room for an Anime 

Convention”38 (com informações de reservas, check-in/out, pagamentos, entre 

outros). Os dois últimos se fazem especialmente necessários, pois é comum nos 

EUA as convenções ocorrerem em hotéis, independentemente do tema tratado. 

Espalhados por boa parte do ocidente, as convenções ocidentais de animês 

constituíram-se como um “show a parte”, tomando por base muitas características 

das convenções sci-fi, como apresentação de palestras e workshops com 

convidados especiais relacionados ao tema, venda de objetos diversos, amostra de 

filmes e seriados e apresentação de cosplays. Além disso, nas convenções animês, 

vemos a participação de dubladores e desenhistas, karaokê de música japonesa, 

competições de card games39, torneios de videogames, exposições de desenhos e 

um grande repertório de atrações ligadas ao universo pop japonês. Com isso, os 

eventos tornaram-se um ambiente “familiar”, com atividades ligadas ao universo pop 

japonês que servem a qualquer faixa etária. Para muitos fãs, compreende também 

um lugar livre para as manifestações de seus gostos, já que no ocidente são 

considerados consumidores de cultura alternativa, ainda que ironicamente estejam 

consumindo o que há de mais comercial no Japão (OKA, 2005). 

                                            
34 “ces conventions très fréquentes permettent de fidéliser un large public et de proposer un réseau 
événementiel qui délocalise vers le monde réel la passion des lecteurs et des spectateurs” 
35 Referente ao endereço eletrônico <www.animecons.com>. 
36 Guia de como fazer arranjos de viagem para uma convenção animê [tradução livre nossa]. 
37 Guia de como dar gorjeta em hotéis de convenções [tradução livre nossa]. 
38 Guia de como fazer reserva de um hotel para convenção de animê [tradução livre nossa]. 
39 Jogos de estratégia nos quais os participantes criam baralhos de jogo personalizados combinando 
estrategicamente sua cartas com os seus objetivos. 
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 Os cosplays são atualmente a maior atração dos eventos, derivado do inglês 

costume roleplay, compreende o lúdico “brincar de se vestir” do personagem 

favorito. Entretanto, ao contrário do que muitos “otakus” acreditam, o hobby nasceu 

nos Estados Unidos, no fim da década de 30, nas feiras de ficção científica citadas 

acima, mas apenas em meados da década de 1980, é que foi transposto para o 

Japão por intermédio de um jornalista japonês que, descobrindo o hobby nos EUA, 

incentivou os fãs japoneses a imitarem a ideia (MACHADO, 2010). Com isso, 

nascem os primeiros cosplays de mangá e animê, que hoje fazem parte fundamental 

de qualquer evento do gênero no mundo todo, com apresentação e competição dos 

melhores cosplayers. Atualmente, o WCS (World Cosplay Summit)40 ocorre no 

Japão anualmente e compreende a mais importante competição cosplay, reunindo 

competidores de diversos países, competindo pelo título de melhor do mundo. O 

Brasil, tricampeão mundial, tem representantes escolhidos pelas “Etapas JBC”, 

realizadas pela editora de mangás JBC em eventos espalhados pelo país. 

As convenções são relativamente recentes no Brasil, e se iniciaram em 1996 

como um pequeno movimento na Liberdade, bairro de São Paulo que compreende a 

maior colônia de japoneses do mundo. O Mangacon I, realizado pela Associação 

Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações (ABRADEMI), tinha por objetivo 

reunir os fãs de mangá e animê a fim de permitir a troca de ideias e divulgar a 

cultura japonesa no Brasil (MACHADO, 2010). Já em 1997 ocorriam também os 

primeiros eventos no Rio de Janeiro e Curitiba, iniciando sua disseminação pelo 

país. Atualmente, uma breve pesquisa em sites de busca na internet nos permite 

encontrar convenções sendo realizadas desde o “Harajuku Walk” em Porto Alegre 

até o “Anime Jungle” em Manaus, mas inevitavelmente a grande maioria dos 

eventos ocorre em São Paulo. 

As convenções brasileiras, no entanto, têm aspecto diferenciado quanto ao 

público que atrai. Enquanto os eventos japoneses e americanos são específicos do 

universo pop japonês e têm o enfoque em atividades técnicas como palestras, 

discussões e exibições, os eventos brasileiros, por sua vez, prezam a interação dos 

participantes (MACHADO, 2010). Em conversas com os participantes do evento 

percebemos que o Anime Friends é visto como oportunidade de integração, onde se 

tem a chance de reconhecer seus “iguais” e se relacionar com eles. Entre os 

                                            
40 Disponível em: <http://www.tv-aichi.co.jp/wcs/e/>. Acesso em: 19 jul. 2012. 
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cosplayers isso é ainda mais evidente, tendo em vista as diversas entrevistas nas 

quais se afirmou o valor do cosplay para conhecer novas pessoas, com declarações 

como “quando se faz cosplay, a gente conhece muita gente e já até fiz grandes 

amigos” (C., 17 anos).  

Machado (2010) afirma que a mudança de enfoque dos fãs brasileiros é 

provavelmente uma conseqüência do tipo de sociedade em que vivemos, 

diversificada por natureza. Talvez essa ideia possa se aplicar aos eventos, mas 

quando falamos em “otaku” o mesmo não pode ser afirmado. No Japão essa palavra 

é usada de maneira pejorativa, no entanto, quando o termo veio para o ocidente foi 

atribuído aos fãs de animês e mangás, perdendo sua conotação original. Segundo 

Barral (2000), um otaku japonês tem como característica principal o isolamento 

social, são pessoas que por não se encaixarem na sociedade são excluídos, tendo 

medo dela. Em todo o ocidente, no entanto, a palavra foi disseminada como próprio 

dos fãs da cultura pop japonesa, o que nos permite pensar que esteja ligada à 

necessidade de criar e diferenciar uma identidade própria. 

 

 

1.6 Anime Friends – A maior convenção animê no Brasil 

 

O Anime Friends é atualmente mais do que uma convenção animê, abrange 

uma miscelânea do pop de diversas partes do mundo, fazendo do mesmo espaço 

um lugar para fãs dos quadrinhos ocidentais e mangás orientais. Organizado pela 

Yamato Corporation, empresa de origem japonesa dominante na realização de 

convenções animê no país, que trabalha há mais de 15 anos no ramo de assessoria, 

consultoria em marketing e produção de eventos41, o AF – como é popularmente 

chamado – ocorre anualmente na cidade de São Paulo e teve sua primeira edição 

em 2003, reunindo cerca de 22 mil pessoas, tornando-se o maior evento do gênero 

no Brasil.  

Apesar de contar com atrações semelhantes a outros eventos, o AF 

surpreende pelo tamanho e posição que toma no “imaginário otaku” brasileiro. Muito 

mais do que um simples evento, constitui-se como signo posicional, onde “todo 
mundo que gosta de animê tem que vir no Friends pelo menos uma vez na vida” (A., 

                                            
41 Disponível em: < http://www.yamatocorp.com.br/>. Acesso em: 03 fev. 2012. 
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22 anos). Somado a isso, essa imagem colabora para a “responsabilidade” dos 

cosplayers de mostrarem um bom desempenho, estabelecendo a máxima de que 

“cosplayer no AF é profissa” (A., 22 anos). Com essa imagem agregada ao evento, 

não é de se espantar que ele atraia caravanas de todas as regiões do Brasil, ainda 

que a mesma empresa produza eventos semelhantes em todo o país. 

O Anime Friends conta com diversos mini-eventos espalhados ao longo dos 

seis dias da convenção. Entre eles está o Super Friends Spirit, que deu a Yamato o 

título de pioneira na realização de shows internacionais com artistas japoneses de 

renome, sejam autores das animesongs e músicas de tokusatsus famosas, como 

aberturas de “Cavaleiros do Zodíaco”, “Kamem Rider Black-RX”, “Changeman”, 

“Dragon Ball”, “Digimon”, entre outros; ou cantores de J-musics de sucesso42 no 

Japão. Dividem também o palco cantores brasileiros que tenham traduzido 

animesongs, como o Angra, personagem frequente em quase todo Anime Friends, 

ou bandas cover especializadas em músicas de animações diversas. Em geral, a 

Yamato dá preferência ao Anime Friends para a organização de grandes shows em 

razão do porte do evento. Com isso, as convenções de animê constituíram-se ainda 

como uma possibilidade aos fãs de J-music, que se torna estilo alternativo no país 

muito mais pela origem do que pela música43. 

Os cosplayers também se fazem presentes, o Yamato Cosplay Cup teve seus 

primeiros participantes de fora do país em 2007, dividindo o evento em Yamato 

Cosplay Cup Brasil e Yamato Cosplay Cup International. O primeiro com etapas 

eliminatórias em diversas capitais do país nos eventos da própria organizadora, o 

segundo com etapas eliminatórias em outros eventos associados ao YCC, 

constituindo o único campeonato internacional na América e tem por objetivo tornar-

se uma competição cosplay mundial, mas atualmente conta somente com países 

latino-americanos e a Espanha44. A etapa final de ambas as competições tomam 

parte no Anime Friends e em 2011, foram organizadas em finais de semana 

                                            
42 Chamado YES – Yamato Music Station, o festival de j-music, trouxe para o Brasil bandas nipônicas 
de renome como o Kagraa, em 2009 e MOVE, em 2011. 
43 O J-Pop e o J-Rock, são subgêneros da música japonesa surgidos no pós-guerra, com intensa 
influência dos ritmos populares ocidentais e portanto, contam com ritmos e letras muito semelhantes 
às produções americanas. A J-music ganhou fãs fora do arquipélago graças à crescente popularidade 
dos ícones do pop japonês e no Brasil, percebe-se grande influência da moda recorrente entre as 
bandas nipônicas na tribo dos “coloridos” e os emos. 
44 Parece haver certa variação na origem dos competidores de ano a ano e em 2011 o AF contou com 
Uruguai, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Espanha e Brasil, 
perdendo a participação do México e Panamá, justificada por problemas internos e confirmados para 
2012. 
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diferentes. A competição internacional ocorreu no primeiro final de semana, 

provavelmente numa tentativa de equilibrar o público, posto que grande parte dos 

visitantes prefere os últimos dias de evento em virtude das promoções dos produtos. 

Uma das peculiaridades do evento foi a criação do Oscar da Dublagem, que 

ocorre desde o primeiro Anime Friends em 2003 e vem tomando força por ser o 

único do gênero no país a premiar os profissionais da área, em geral pouco 

reconhecidos. O evento é também permeado de outras atrações, como a área Press 

Start45, voltada para os aficionados por games. Traz não apenas campeonatos com 

os jogos de sucesso no mercado, mas apresenta toda a nova tecnologia que há no 

mercado, como workshops diversos ligados ao universo pop, com assuntos em 

voga; apresentações de artes-marciais e luta-livre; estande medieval, estabelecido 

nos eventos após o sucesso das histórias de Tolkien em “O Senhor dos Anéis”; 

campeonatos de karaokê com músicas de animês; estandes para amostra e venda 

de Fanzines; entre outros.  

Servindo como um evento de grande atração para a cidade de São Paulo, e 

incrementando o turismo doméstico e, em certo nível, também o internacional, o 

Anime Friends tornou-se em 23 de Agosto de 2011 o Festival Anime Friends, a partir 

da Lei Orgânica do Município de São Paulo Nº 15.417, do Projeto de Lei nº 55/08. 

Firma-se assim, o compromisso da cidade em promover a convenção, 

responsabilizando-a não somente pela divulgação da arte no Brasil, mas em 

estabelecer a cidade de São Paulo como referência de destino turístico cultural. De 

acordo com a Lei (BRASIL, 2011)46: 
 
 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município, o Festival Anime Friends, a 
ser realizado por instituições públicas e entidades privadas, com apoio do 
Poder Executivo municipal, anualmente, no segundo e terceiro final de 
semana do mês de julho. 
 
Art. 2º O Festival Anime Friends de que trata a presente lei será um evento 
de natureza nacional, a ser promovido em caráter itinerante, tanto no centro 
quanto na periferia da cidade, que deve contar com palestras, discussões e 
oficinas voltadas às questões relacionadas a essas Artes e à sua difusão. 
 
Art. 3º O evento Festival Anime Friends ora instituído terá como objetivos, 
entre outros, divulgar as artes: 

I - do Mangá; 
                                            
45 Literalmente “pressione iniciar”, referindo-se a começar um jogo de videogame. 
46 BRASIL. Lei 15.417. Diário Oficial da Cidade de São Paulo,  p. 91, 13 set. 2011. Disponível em: < 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/GatewayPDF.aspx?link=/2011/diario%20oficial%20cid
ade%20de%20sao%20paulo/setembro/13/pag_0091_BOCSGUR1C2V5Fe486376NAL9137.pdf>. 
Acesso em: 16 abr. 2012.   



 40

II - do Anime; 
III - do Tokusatsu; 
IV - do Cosplay; 
V - incluir São Paulo como referência cultural internacional no 

circuito das Artes descritas no art. 3º; 
VI - servir de instrumento para a promoção dos artistas brasileiros e 

ampliar sua inserção no mercado de trabalho nacional e internacional; 
VII - trazer para o público paulistano ou que visita o Município as 

melhores condições para apresentação desta arte, de modo a criar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento dessas Artes no plano local, 
regional e nacional; 

VIII - fomentar o intercâmbio cultural da cidade com o restante do 
país e do mundo; 

IX - promover internacionalmente a cultura pop e folclórica 
japonesa, em especial a produção de São Paulo; 

X - firmar a imagem de São Paulo como destino turístico cultural 
ideal, no Brasil e no mundo. 

 
 Não se sabe ao certo qual a real consequência da promulgação dessa lei na 

organização do evento ou no compromisso assumido pela Yamato em “firmar a 

imagem de São Paulo como destino cultural”. A única mudança notável no evento 

em 2012, de acordo com alguns participantes, foi o fato de haver meia-entrada para 

menores de 12 anos e idosos, fato constantemente ignorado pela organização 

anteriormente. Como veremos nas análises sobre o evento ao terceiro capítulo, no 

geral o evento mantém-se com as mesmas dificuldades e o mesmo estilo 

organizacional. A Yamato Corp. rejeitou qualquer contato oficial com a pesquisadora, 

sendo possível somente obter respostas genéricas do entrevistado B., colaborador 

do Anime Friends contratado pela empresa. Por fim, cabe ressaltar que apesar da 

seriedade implícita na lei, não há, até o ano deste trabalho, registros do evento no 

calendário de eventos de São Paulo e nenhum controle ou divulgação a respeito do 

público atingido ou quaisquer dados adicionais. 
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Capítulo 2  – MOVIMENTOS DE IDENTIDADES PÓS-MODERNAS 
 

 Um evento pode ser qualquer reunião de pessoas em função de um motivo 

específico. O segmento de eventos ganhou moldes profissionais com o passar dos 

anos, em virtude da sua maleabilidade e capacidade de atrair um público que não 

reside na região, tornando a atividade uma importante estratégia para o fomento do 

turismo e a redução dos impactos da sazonalidade (BAHL, 2004). Esse  assunto 

será abordado nas duas primeiras partes desse capítulo. A fim de construirmos um 

referencial teórico propício ao nosso tema, a primeira parte traz um resumo sobre a 

criação e a importância do segmento de eventos, seguido de breve análise acerca 

da expansão do setor, tendo em vista o aumento do tempo livre e a propagação do 

consumo do lazer. 

Essas questões originam-se nas transformações no mundo provocadas pelas 

mudanças sociais e mercadológicas próprias dos tempos Modernos e Pós-

modernos, assunto que será abordado na terceira parte do capítulo. Além disso, 

pretendemos elucidar como a Pós-Modernidade transforma as relações de consumo, 

agregando signos referenciais, que servirão à construção de novas identidades. 

Temos por base analisar o papel do imaginário dentro do consumo, que ocasiona o 

que Debord (1997) chama de Sociedade do Espetáculo. Estes pontos serão 

abordados na quarta parte deste capítulo, buscando dar forma a um tema 

amplamente debatido, sem que haja a intenção de colocar um ponto final nas 

diversas discussões que o permeiam. 

Por fim, a última parte do capítulo pretende evidenciar qual a influência 

dessas mudanças no turismo, dando espaço ao chamado Pós-turismo. A esse ponto 

chamaremos atenção ao fato de o imaginário ser intrínseco à atividade turística 

desde tempos remotos, o que para Urry (2001) torna o turismo “pós” em sua 

essência. No entanto, tentaremos também, analisar como a atividade se adapta ao 

momento Pós-moderno, e as transformações que o “hedonismo experiencial” traz ao 

“olhar” espetacularizado do turista. Essa análise faz-se importante em virtude do que 

acreditamos ser o principal conformador da identidade dos eventos de animê, 

permeados por espetáculos de imaginário, que representam a motivação real do 

fluxo turístico a eles relacionado. 
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2.1 Eventos e o Turismo 

 

 Ao falarmos sobre eventos abrangemos um sem número de “acontecimentos” 

que podem compreender diferentes motivos, tamanhos e modos de serem 

realizados. Desde os rituais em tempos remotos até os altamente organizados do 

mundo contemporâneo poderíamos denominar estes “acontecimentos” como 

eventos. O planejamento de eventos – sociais, políticos, desportivos, entre outros – 

já fazia parte integral da vida da corte europeia e dos impérios orientais, tanto na 

coroação ou casamento da realeza ou no recebimento de diplomatas e 

representantes políticos estrangeiros. Foi também a partir dessa realidade que a 

corte francesa desenvolveu a etiqueta, um conjunto de protocolos e rituais a serem 

seguidos por todos aqueles de educação nobre. Com isso, não há como saber ao 

certo quando os eventos passaram a se organizar como uma verdadeira “indústria”, 

posto que os primeiros Jogos Olímpicos na Grécia em 776 a.c. já demonstravam a 

necessidade de um complexo planejamento em razão de seu porte e da grande 

quantidade de pessoas que atraía à região (BAHL, 2004). 

 Compreendendo parte integral da vida social, tanto a globalização e o 

desenvolvimento econômico – para eventos de negócios – quanto o aumento do 

tempo livre – para eventos culturais e comunitários –, eles motivaram o crescimento 

do setor de maneira formal, criando profissionais especializados em seu 

planejamento e organização. Atualmente, para os organizadores, os eventos 

constituem um conjunto de esforços que dependem de uma ação planejada, tendo 

em vista que procuram atingir um objetivo previamente estabelecido, voltado a um 

determinado público-alvo, como afirma Canton (2000). No entanto, assim como Bahl 

(2004, p.18), assumimos o evento como “um acontecimento que ocorre a partir de 

um motivo e de atividades programadas a serem desenvolvidas em um local e 

tempo determinados, congregando indivíduos com interesses comuns”.  

A fim de diferenciar um “acontecimento” excepcional, segundo Allen et al 

(2008), a chamada “indústria” de eventos criou o termo “eventos especiais”, que 

descreve um evento fora dos padrões cotidianos ou atividades normais do grupo 

patrocinador ou organizador. Na visão dos autores, eventos podem funcionar como 

“marcos para nossas vidas”, celebrando ocasiões importantes para um determinado 

grupo de pessoas. Um evento especial deve ser deliberadamente planejado, a fim 

de marcar ocasiões especiais ou atingir metas de cunho social, cultural ou 
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corporativo. Ligados à dinâmica social e às necessidades e valores de determinado 

grupo, essa atividade constitui atualmente importante elemento do turismo devido à 

utilização de equipamentos e serviços que fazem parte do trade turístico, podendo 

servir como produto, deslocando pessoas para determinada localidade em busca do 

que o evento tem a oferecer (ALLEN et al, 2008). Canton (2000, p. 307), escrevendo 

sobre a importância da qualidade na prestação de serviços concorda ao demarcar 

que, de forma geral, “os eventos surgem em função da dinâmica da própria 

sociedade, que dita seus valores e necessidades refletidos em uma determinada 

época”.  

No turismo contemporâneo, os eventos constituem elemento fundamental na 

estratégia da promoção da atividade turística nas localidades sedes onde ocorrem, 

divulgando e favorecendo a cadeia produtiva do turismo, posto que são capazes de 

atrair um grande contingente de pessoas de diversos grupos de interesse em razão 

da grande variedade de eventos possíveis (CANTON, 2000). Quando parte do 

planejamento turístico, os eventos devem ser organizados de modo a promover e 

aproveitar a localidade predisposta a sediá-lo, possibilitando um fluxo de turistas a 

cidade-sede que irá usufruir diretamente do equipamento turístico, através de 

hospedagem, transporte e alimentação. Assim, os eventos constituem uma das 

principais formas de minimizar os efeitos da sazonalidade nos destinos. Ao atrair 

demanda turística em épocas de baixa temporada, ele se torna um atrativo turístico, 

que possibilita a sobrevivência daqueles equipamentos que dependem quase 

exclusivamente do fluxo de turistas, como os estabelecimentos de hospedagem, 

agências de receptivo e transporte turístico (BAHL, 2004). 

Em geral, cada evento é voltado para um público relativamente homogêneo 

com interesses em comum, de acordo com seu planejamento organizacional, e 

muitas vezes, esses “acontecimentos” não estão ligados diretamente a um projeto 

turístico. Os eventos corporativos e/ou técnico-científicos compreendem 

invariavelmente o segmento mais utilizado para fins de redução dos efeitos 

sazonais. No entanto, arriscamos dizer que o crescimento de um consumo 

individualista pode estar motivando uma movimentação cada vez maior de pessoas 

a festivais sociais, organizados a princípio por seu valor social e de entretenimento, 

como buscamos evidenciar no caso que estudamos. Beni (2011), em seu livro sobre 

globalização do turismo, ressalta que a facilidade de acesso às informações diversas 

e mesmo às transformações tecnológicas em termos de compra e venda, 
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impactaram enormemente na proliferação e crescimento dos eventos de 

entretenimento. 

O desenvolvimento nos meios de comunicação possibilitou através de uma 

comunicação dirigida – que se destina a públicos homogêneos – que eventos sem 

intenção primordial de criar um fluxo turístico e mesmo eventos inteiramente 

amadores (organizados por amigos de modo informal) crescessem de modo 

considerável, podendo tomar grande proporção sem explicação aparente (CANTON, 

2000). Quando isso acontece – como é caso de algumas convenções de quadrinhos 

– é possível que para alguns participantes o evento seja a única motivação e 

“destino”, não importando onde ele se localiza, apesar de estarem usufruindo de 

todo um aparato turístico essencial para que a atividade possa ocorrer na região. Os 

eventos “podem se configurar como atrativo ou motivo principal para um 

deslocamento, competindo com o apelo motivacional das atrações naturais e/ou 

culturais de uma localidade” (BAHL, 2004, p. 27).  

Isso se dá frequentemente quando a organização tem moldes de um evento 

local/comunitário, que apesar de não ter sido planejado com o intuito de valorizar as 

características da localidade, pode vir a se tornar um evento de marca que, de 

acordo com Allen et al (2008), confere uma imagem ao destino e configura-se ele 

próprio como o principal elemento para o surgimento de um fluxo turístico. Segundo 

Bahl (2004), determinados eventos “assumiram um grau de amplitude e repercussão 

tais, que as suas realizações interagem no turismo de uma localidade”, como é o 

caso do que chama de feira especializada, com temática especializada voltada a um 

público específico. Percebemos, portanto, que essa atividade contribui para o 

consumo de produtos na localidade, de forma direta ou indireta, podendo reduzir os 

impactos da sazonalidade turística no destino e contribuindo para o marketing do 

mesmo entre o público dos eventos47. 

 

 

 

 

 
                                            
47 Um exemplo disso consiste no logo promovido pela SPTuris (órgão de turismo da cidade de São 
Paulo) “São Paulo, Fique mais um dia” com  informativos sobre roteiros e programas na cidade que 
visam atrair os visitantes de negócios e eventos a aproveitarem a cidade além do planejamento inicial 
do turista. Disponível em: <http://www.fiquemaisumdia.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2012. 
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2.2 A Expansão do Setor e o Tempo Livre 

 

Uma das funções dos eventos quando partem de um planejamento turístico é 

projetar a imagem da comunidade local de acordo com o público que se busca 

atingir. “Organizar ou sediar eventos tornou-se uma forma de os países promoverem 

a sua imagem, de se apresentarem ao mundo e gerarem lucros para a cidade ou 

região anfitriã” (FGV, 2009, p.8). 

 O setor empresarial é o grande responsável pela expansão do chamado 

turismo de eventos. A globalização das relações de mercado e, a competição  

decorrente, geraram  uma grande quantidade de eventos corporativos ocorrendo 

mundialmente, seja com o intuito de promover negociações entre empresas de 

diferentes cidades ou países, ou para promoção de novos produtos.  

Segundo os dados de 2011 da International Congress and Convention 

Association (ICCA), o Brasil compreende o sétimo país com o maior número de 

eventos internacionais do mundo (304), sendo o único latino-americano a figurar 

entre os 10 primeiros. A cidade de São Paulo por sua vez, foi a única cidade 

brasileira a entrar no ranking da ICCA em números de eventos internacionais por 

ano, sendo a 24ª colocada em 2010. De fato a cidade se utilizou dos eventos 

corporativos para promover a imagem de “Capital dos Negócios da América-Latina”, 

tornando o turismo de eventos e negócios seu principal segmento. Segundo o São 

Paulo Convention & Visitors Bureau, a cidade realiza em torno de 90 mil eventos por 

ano, representando 75% do mercado brasileiro de feiras de negócios. 

 No entanto, devemos lembrar que o aumento da importância do lazer na vida 

do homem moderno possibilitou a proliferação de eventos fora do circuito de 

negócios, como feiras de entretenimento, muitas vezes apoiados pelos governos 

que os entendem como estratégias para o desenvolvimento econômico e marketing 

dos destinos. Allen et al (2008, p.3) justifica que a falta de tempo das sociedades 

informatizadas contemporâneas resulta na busca por um lazer estruturado, 

facilmente consumido em um período de tempo pré-estipulado, com isso “o 

entusiasmo  de grupos comunitários e indivíduos por seus próprios interesses e 

paixões motiva o surgimento [...] de eventos diversos sobre praticamente todos os 

assuntos e temas que se possa imaginar”. Os festivais/eventos sociais constituem 

um movimento crescente, atraindo grande contingente de pessoas, e acreditamos 

que quando buscam a promoção do lazer e do consumo hedônico, podem se 
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configurar como sustentáculos das identidades dos grupos sociais, como iremos 

discorrer posteriormente.  

As lutas sociais pela redução da jornada trabalhista e por folgas semanais - 

na Europa do século XIX - foi defendida inicialmente (e até mesmo esperada) como 

repouso, a fim de que o operário se motivasse para o tempo de trabalho (FREITAS, 

2011). No entanto, a gradativa expansão do tempo livre foi cada vez mais associada 

ao tempo do lazer, um produto das revoluções modernas: a técnico-científica, que 

permitiu o trabalhador produzir mais em menos tempo; e a ético-estética, que 

valorizou o lazer como referência para a nova civilização (DUMAZEDIER, 1980 apud 

CAMARGO, 2000). Não é nosso objetivo ponderar sobre como se deram as lutas 

trabalhistas para que culminassem no que Dumazedier (1994) chamou de “A 

Revolução do Tempo Livre” e, portanto, apenas analisaremos brevemente suas 

consequências referentes à expansão do lazer. 

O chamado tempo livre48 não é atualmente mero tempo de oposição ao 

trabalho, mas mais ainda um tempo social independente da participação institucional 

que o funcionamento utilitário da sociedade impõe. Dumazedier (1994, p.165) 

defende a existência de um tempo social ipsativo, isto é, um lugar onde os indivíduos 

extravasam as suas emoções, onde o lazer ganha corpo, onde o tempo livre torna-

se “tempo da realização dos desejos contidos ou rechaçados”. Essa “libertação” 

social através do tempo livre parece quase utópica, posto que prevê a 

individualização da sociedade moderna ao ponto que “libera a possibilidade de 

exprimir a individualidade por si mesma nas suas tendências” (DUMAZEDIER, 1994, 

p.189-190) num período conquistado para isso. Essa “utopia” se dá, no entanto, no 

momento em que esse tempo não está verdadeiramente livre das influências sociais, 

políticas ou mesmo econômicas, mas como defendido pelo próprio autor, a 

libertação se faz ao passo que proporciona graus de liberdade antes desconhecidos.  

Devemos ressaltar que as mudanças sociais que levaram à chamada 

sociedade de consumo e o hedonismo moderno – como veremos ainda neste 

capítulo – fizeram os desejos pessoais suplantarem em várias esferas a 

necessidade. Esses desejos são apropriados pelo mercado de signos e 

transformados em fonte de consumo dentro de um sistema capitalista. Atualmente, o 

                                            
48 Usamos livremente a expressão tempo livre como tempo disponível, fora do horário de trabalho e 
obrigações de qualquer gênero, em referência ao trabalho de Dumazedier, ainda que entendamos as 
limitações embutidas na expressão, já que a liberdade não se faz totalmente mesmo no tempo livre. 
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lazer consiste em componente quase tão indispensável ao ser humano quanto o 

trabalho, pois como forma de consumo, é também uma “afirmação de si mesmo, do 

sujeito social em face do trabalho e das outras instituições de base” (DUMAZEDIER, 

1994, p.48). O consumo tomou forma da identidade e autoafirmação do indivíduo e, 

conforme nos lembra Freitas (2011, p.35) “[...] os lazeres são também passíveis de 

consumo e talvez sejam eles um dos mais fortes determinantes na construção da 

identidade do sujeito”.  

 
 
Mesmo praticados e vividos em grupo, os lazeres ilustram exemplarmente a 
crescente individualização dos modos de vida. Nenhuma “saída de si”, mas, 
ao contrário, a expansão de um tempo para si, entregue às livres 
disposições pessoais. (LIPOVESTKY, 2007, p.212) 
 
 

As manifestações culturais são a melhor expressão do lazer em todas as 

épocas. Dumazedier (1994), citando Foucault, ressalta que a expansão do tempo 

livre permitiu que as criações artísticas se tornassem repletas de atividades 

amadoras, o que é fácil concluir quando falamos da grande proliferação de eventos 

sociais comunitários. Com o crescimento “das noitadas, dos fins de semana, das 

férias [...] uma massa de associações e de grupos centrados antes de tudo em 

espetáculos e em práticas amadoras tornaram-se preponderantes” (DUMAZEDIER, 

1994, p. 159). Ainda segundo o autor, a nova ética social permite muito mais “fazer 

uma festa” com aqueles que partilham os nossos gostos, e esse lazer festivo tornou-

se uma possibilidade mais independente das cerimônias religiosas, políticas ou do 

trabalho, e frequentemente uma reação ao controle institucional. 

As festas às quais o autor se refere são as datas comemorativas que nas 

sociedades modernas se relacionam com as obrigações dos tempos sociais, 

profissionais ou familiares e a frequência a estas chamadas festas é a oportunidade 

do consumo coletivo e individual que tem sua necessidade estimulada por uma 

sociedade mercantil baseada no lucro (presentes de dias das mães, dos pais, das 

crianças, etc).  

Os “lazeres modernos” transformaram as festas em espetáculos turísticos, 

festivais de arte e toda espécie de divertimento para uma multidão local ou turista. A 

diversão valorizou-se de forma independente em detrimento às festas institucionais 

(espirituais, profissionais, familiares, entre outras) e corroborou para que o “estar 

junto” entre semelhantes se tornasse um prazer cada vez mais relacionado ao tempo 
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livre (DUMAZEDIER, 1994). E esse “estar junto” a que se refere é essencial ao 

sujeito moderno de acordo com Maffesoli (1998, p.114), que defende que “o 

indivíduo não pode existir isolado, mas [...] está ligado, pela cultura, pela 

comunicação, pelo lazer e pela moda, a uma comunidade [...]”. 

Em consequência disso, o tempo livre foi elevado a fio condutor das 

gerações, evidenciado na diversificação das atividades nas quais se permite a 

expressão da própria individualidade. Essas mudanças sociais fizeram crescer 

consideravelmente o número de feiras de entretenimento e eventos 

sociais/comunitários com enfoque no lazer e fazem parte das ideias de uma nova 

ordem social movimentada pela espetacularização ou “animação”, como se refere 

Dumazedier. Discorreremos sobre a sociedade espetacular posteriormente, mas 

cabe agora saber que animação tem para o autor, no entanto, uma conotação 

negativa de controle social que retira a liberdade do indivíduo e busca “adormecer a 

vigilância do cliente” (1994, p. 167) para passar uma mensagem subliminar e 

controlar as informações. Porém acreditamos que o autor parece muitas vezes 

evocar a ideia do lazer como scholé, associando-o ao desenvolvimento cultural ao 

passo que não temos essa pretensão e, ainda que concordemos com o lazer 

exclusivamente “dionisíaco” de Maffesoli, não acreditamos haver impedimento para 

que a organização do tempo livre seja igualmente referente aos desejos do sujeito e, 

portanto, não restringe a sua individualização. Isso porque tomamos emprestada a 

ideia de animação relacionando-a aos eventos de lazer, planejados e orquestrados, 

como simulacro perpetrado pelo indivíduo em busca de prazer cômodo e consumido 

de acordo com os gostos pessoais. A ideia de prazer cômodo nasce a partir da 

percepção de Freitas (2011), que defende que o sentido de prazer está relacionado 

ao da comodidade, ao bem-estar. A partir disso, não seria o evento enquanto lazer 

uma forma de prazer cômodo na visão dos seus participantes? Um lazer 

despreocupado com os problemas urbanos e o planejamento das atividades. 

“Assim, é inegável de que todo e qualquer tipo de evento mostra-se como um 

espaço ampliado que conduzirá determinadas pessoas à experimentação conjunta 

de emoções” (MELO NETO, 2000 apud CHEHADE et al, 2009, p.2). Os eventos são 

atualmente uma forte expressão do tempo de lazer, e funcionando como produto 

turístico também sofrem as influências de uma nova ordem social de consumidores 

cada vez mais exigentes. A individualização trouxe o desejo de ser único e transferiu 

para os produtos a responsabilidade de complementar o indivíduo (FREITAS, 2011). 
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O excesso de signos agregados aos produtos com o objetivo de satisfazer as 

expectativas exacerbadas dos clientes criou o que Debord visualiza como 

“sociedade do espetáculo”. Aprofundaremos os conceitos de individualização, 

consumo e experiência mais à frente, mas, no momento, fica claro para nós que o 

lazer no tempo livre cresce não somente pela adequação de novas condições de 

subsistência, mas principalmente por uma ética social nova. 

 

 

2.3 O Mundo em Mudança 

 

A palavra Modernidade pode referir-se ao estado ou qualidade do que é 

moderno, que por sua vez remete àquilo que é recente, que abandonou o antigo. De 

modo semelhante, o Tempo Moderno tem por primazia o afastamento da 

Antiguidade, e caracteriza um momento de mudanças culturais e ideológicas das 

sociedades, que teriam abandonado costumes e conhecimentos considerados 

antigos. É por esse motivo, portanto, que preferiremos nos referir a esse “tempo” 

com letra maiúscula, como nome próprio, porque efetivamente nomeia um período 

próprio de mudanças sociais (FREITAS, 2011).  

O Tempo Moderno surge pela valorização da razão e do conhecimento 

científico nascido do notório “século das luzes”, o Iluminismo. Como bem nos lembra 

Giddens (2002), a ciência no entanto, tem como primazia metodológica o benefício 

da dúvida, o que faz dela uma consequência lógica dessa valorização. “Embora 

seus iniciadores procurassem certezas para substituir os dogmas preestabelecidos, 

a Modernidade efetivamente envolve a institucionalização da dúvida” (GIDDENS, 

2002, p.155) e assim, “o homem resignado deu lugar ao homem irrequieto e 

inquiridor” (FREITAS, 2011, p. 21).  

Para expor brevemente as mudanças mais significativas, podemos dizer que 

a Modernidade alterou desde a trivialidade até características mais íntimas da vida 

humana. Globalização, consumo e identidade, são termos que já foram 

extensamente estudados no último século. O mundo Moderno viu a globalização 

mudar as relações sociais, a Revolução Industrial exigir a disseminação do consumo 

por todas as classes sociais e a identidade liberta dos parâmetros sociais impostos 

pelas instituições (Estado, Igreja e Trabalho) iniciar o seu processo de 

individualização. Individualização e não individualismo, pois traz o sentido de 
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diferenciação e emancipação de uma identidade herdada, essa somente possível 

pela nova “liberdade” social (BAUMAN, 2009). No período Moderno o mundo não é 

mais dividido por classes sociais pré-moldadas e estagnadas como na Antiguidade, 

e busca abrir o leque de possibilidades do indivíduo que não mais teria uma 

“identidade” imposta, dando ao mesmo uma sensação de liberdade pela complexa 

variedade de escolhas com as quais é confrontado (GIDDENS, 1991 apud FREITAS, 

2011). Mas apesar disso, Lipovetsky discorre que a Modernidade não conseguiu 

atingir o objetivo de libertar o indivíduo como propunha, e “funcionava enquadrada 

ou entravada por todo um conjunto de contrapesos, contramodelos e contravalores” 

(LIPOVETSKY, 2004, p.53). A “ditadura” da moda tomou o lugar das antigas 

instituições para gerar uma sociedade massificada. 

A Modernidade não ficou estanque e suas mudanças sociais se fizeram tão 

densas, complexas e profundas, que evoluíram até reorganizar profundamente o 

modo de funcionamento social e cultural das sociedades contemporâneas. Assim, se 

discursa sobre um “novo” período, que resulta das mudanças iniciadas pela 

Modernidade, mas que se distancia cada vez mais da forma inicial dessa, e faz com 

que o contemporâneo já não possa ser considerado apenas Moderno – assim com 

“m” maiúsculo. A esse novo momento social Lyotard (apud GIDDENS, 2002), o 

primeiro a fazer uma distinção nominal, chamou de Pós-Modernidade. Em outras 

palavras, 

 
 
Rápida expansão do consumo e da comunicação de massa; 
enfraquecimento das normas autoritárias e disciplinares; surto de 
individualização; consagração do hedonismo e do psicologismo; perda da fé 
no futuro revolucionário; descontentamento com as paixões políticas e as 
militâncias – era mesmo preciso dar um nome à enorme transformação que 
se desenrolava no palco das sociedades abastadas, livres do peso das 
grandes utopias futuristas da primeira Modernidade. (LIPOVETSKY, 2004, 
p. 52) 
 
 

Segundo Bauman o momento é de insegurança, onde nada é estável, fixo ou 

permanente, e, portanto a liquidez dos tempos. A liberdade defendida pela 

Modernidade era ainda reprimida por marcos coletivos de construção de identidade, 

que se desmantelaram na Pós-Modernidade. Porém, quanto maior é a liberdade de 

escolhas, maior é a insegurança, posto que a “questão” a ser resolvida deixa de ser 

o como chegar, para tornar-se o aonde chegar e o quê escolher. Segundo 

Lipovetsky (2007, p.116), “a questão central não é mais ‘ser como os outros’, mas ‘o 
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que escolher?’ na oferta pletórica do mercado: o princípio de autonomia tornou-se a 

regra de orientação legítima das condutas individuais”.  

Há, além disso, uma grande preocupação com o tempo. A modernização do 

trabalho gerou a incerteza do futuro e o desemprego não é mais um problema de 

países menos desenvolvidos, mas uma questão estrutural, não há trabalho para 

todos. Os empregos antes vistos como um rochedo para a construção da vida  

tornaram-se um campo de areia e os planejamentos a longo prazo não são mais tão 

confiáveis (BAUMAN, 2008). Ao mesmo tempo em que a insegurança gera um 

imediatismo por prevenções e precauções, vemos uma urgência em “ser feliz agora, 

porque a vida é curta”. O tempo é usado, portanto, cada vez mais como vetor de 

individualização das aspirações e comportamentos, em construções mais 

personalizadas e livres do uso do tempo. No entanto, mesmo a liberdade tão 

pregada mostra-se uma relação de poder, onde os privilégios de um indivíduo 

podem consequentemente restringir o do outro e, portanto, nem mesmo o “ser livre” 

é certeza e deve ser constantemente defendido. 

O sujeito uno e estável começa a entrar em colapso, e a palavra do momento 

é “incerteza”. Tão incerto quanto o momento é o nome que se dá a essa 

contemporaneidade, Hipermodernidade, Modernidade Tardia, Modernidade Líquida 

são outras definições comuns, ainda que não consensuais, dessa nova “era”, pois 

para muitos estudiosos o termo Pós-Modernidade não traduz efetivamente sua 

temporalidade, já que traz uma ideia de algo inteiramente novo, que deveria ser 

revolucionário e não evolucionário como é efetivamente.  

Para Giddens (2002), a Pós-Modernidade não é um encerramento do estado 

anterior das coisas, mas sim os efeitos da Modernidade mais radicalizados e 

universalizados, construindo uma nova ordem social, que é posterior, mas não um 

momento contrário ao estado anterior. Inicia-se uma “segunda Modernidade”, que 

Lipovetsky (2004) vai chamar de Modernidade consumada, pois se livra das 

limitações que regulavam a Modernidade. 

Toda a incerteza pós-moderna gera o que alguns estudiosos determinam 

como uma “crise de identidade”, uma busca infindável pela auto definição. A “era do 

vazio” gerando a busca interminável do self, para falar como Campbell (2006), que 

será construído por elementos externos de identificação pessoal. No entanto, Urry 

nos lembra que a Pós-Modernidade não é referente a toda a sociedade ou 

determinante de uma esfera de atividades, mas “diz respeito a um sistema de signos 



 52

ou símbolos, específicos no tempo e no espaço” (URRY, 2001, p.119). Esses signos 

desenvolvem-se e permeiam as sociedades contemporâneas baseados na 

“obrigatoriedade” atribuída à diferenciação social, signos esses que buscam suprir o 

desejo de individualidade nascido da liberdade de escolhas.  

O fundamento capitalista inerente à sociedade Pós-moderna incutiu a 

liberdade à condição de consumo desinibido, onde a busca pelo “estilo de vida” 

próprio será especialmente possibilitado pela disponibilidade de produtos 

heterogêneos no mercado. “Quando as lutas de concorrência não são mais a pedra 

angular das aquisições mercantis, começa a civilização do hiperconsumo, esse 

império em que o sol da mercadoria e do individualismo não se põe jamais.” 

(LIPOVETSKY, 2007, p.43). A individualização tornou-se uma espécie de obrigação, 

o “diferente” não é somente desejável, mas exigido. Ser visto como parte de uma 

massa vai contra as novas afirmações do self e a autodeterminação de uma posição 

social torna-se uma tarefa compulsiva (BAUMAN, 2008). Cabe lembrar que essa 

individualização não corresponde a um isolamento total do ser, mas muito mais na 

escolha daquilo que o convém, a parte de influências doutrinárias. É um trabalho de 

identificação pessoal, que será concretizado no consumo disponível dos mais 

diversos símbolos, o que para alguns torna a Pós-Modernidade, a chamada 

sociedade de consumo. 

 

 

2.4 Consumo e Identidade 

 

 Lívia Barbosa, no livro Sociedade de Consumo, distingue que para certos 

doutos essa sociedade leva um código de consumo específico, caracterizado pelo 

consumo do signo ou commodity sign, como se refere Baudrillard (apud BARBOSA, 

2008); enquanto para outros engloba características sociológicas de massificação do 

consumo e modismo, além de um permanente sentimento de insaciabilidade. 

Lipovetsky (2007) optou por diferenciar a evolução da importância do consumo em 

três fases. A fase I compreenderia o início da democratização dos bens de consumo 

em virtude do desenvolvimento da produção de massa. Teria iniciado o conceito de 

consumo-sedução e a criação da marca, embora o consumo ainda tivesse 

predomínio burguês. A fase II – que para ele compreende a sociedade de consumo 

– constitui o modelo do consumo de massa; através da difusão do crédito. Esse 
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momento permite o crescimento de uma demanda maior por produtos diversos, 

seguindo a lógica da quantidade. Por último, a fase III traz a ideia do que chamou de 

hiperconsumo e seria consequência direta da mercantilização das experiências e 

adaptação das mercadorias às expectativas cada vez mais amplas dos 

consumidores, características que segundo ele são predominantemente 

hipermodernas, ou pós-modernas conforme a nossa abordagem (LIPOVETSKY, 

2007). 

A fase II é para o autor um híbrido entre o consumo por status social e o 

hedonista individualizante. No entanto, Lipovetsky parece defender que esse ciclo 

está terminado e a diversificação da oferta, a democratização do conforto e do lazer 

e a facilidade de acesso às novidades mercantis ocasionaram a emergência de uma 

nova fase histórica do consumo. Concordamos que exista atualmente certa 

predileção por gostos e critérios individuais e a propagação de uma lógica 

“desinstitucionalizada, subjetiva, emocional” (LIPOVETSKY, 2007, p. 41), porém não 

nos arriscamos a afirmar que o hiperconsumo seja único, ou mesmo primordial, 

como quando diz “[...] as satisfações sociais já não são mais que uma motivação 

entre muitas outras, em um conjunto dominado pela busca das felicidades privadas” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 42). A moda e o status social ainda podem ser 

determinantes (e, em alguns casos, a razão) do consumo em diversas sociedades e, 

portanto, o ciclo II não estaria bem finalizado, mas muito mais limitado.  

No nosso entendimento, a Pós-Modernidade – com suas peculiaridades – 

constitui-se como evolução da Modernidade, que não exclui suas características 

próprias, mas adiciona novas formas de sociabilidade. Cabe a nós entender que 

apesar do ato de consumir ser fundamental a qualquer sociedade, apenas neste 

momento específico constitui-se a chamada sociedade de consumo, o que significa 

admitir que “o consumo está preenchendo, entre nós, uma função acima e além 

daquela satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a 

todos os demais grupos sociais” (BARBOSA, 2004, p.14). Esta é a fase da busca do 

hedonismo e a auto diferenciação desassociada quase totalmente dos modelos 

ditados por grupos sociais tradicionais e certamente será a mais predominante no 

nosso objeto de estudo. 

A individualização pós-moderna permeia a esfera do consumo, o que Bauman 

(2001 apud BARBOSA, 2004) vê negativamente, pois para ele, permitiu que o 

consumo ultrapassasse a concepção de desejo (desire) e se tornasse um capricho 
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(wish) caracterizado por uma dimensão espontânea e aleatória que pouco se 

relaciona com o indivíduo. No entanto, Campbell (2006, p.49) nos diz que o 

consumismo contemporâneo está relacionado a sentimentos e emoções, sendo 

“inerentemente individualista, legitimado por decisões que existem firmemente 

enraizadas no self”. O pós-moderno transforma a ideia de massa em algo negativo, 

o consumo de massa é visto nesse momento como destruidor da natureza e “falta de 

personalidade” e o consumo individualizante assume a propriedade de estilo de 

vida49. O qualitativo se sobrepôs ao quantitativo. “O Homo consumericus esforça-se 

mais ou menos conscientemente em dar uma resposta tangível [...] à eterna 

pergunta: quem sou eu?” (LIPOVETSKY, 2007, p. 45). 

Quando o consumo sai da esfera da necessidade e se apega à vontade é 

resguardado pela imensa quantidade de signos e símbolos que lhe são atribuídos, 

se tornando mais dependente da dimensão imaginária das marcas e produtos. A 

Pós-Modernidade seria o momento onde o aumento da individualidade faz com que 

as empresas, indústrias e serviços, busquem empregar estratégias de 

personalização de produtos, empenhando-se em desenvolver políticas de 

diferenciação e segmentação, a fim de tornar cada produto único e propício para o 

estilo de vida que o sujeito constrói. Lipovetsky (2007) vê nisso uma mercantilização 

da vida que alimenta o frenesi das necessidades, o que caracteriza um 

hipermaterialismo, magnificação do desejo de consumir, e não pós-materialismo. O 

sistema econômico atual não sobrevive apenas de necessidades naturais de 

consumo e, portanto, produz signos que serão manipulados para um mercado de 

sonhos.  
 
 
[...] em toda a parte se exibem tanto a obsolescência acelerada dos 
modelos e produtos ofertados quanto os mecanismos multiformes da 
sedução (novidade, hiperescolha, self-service, mais bem-estar, humor, 
entretenimento, desvelo, erotismo, viagens, lazeres). LIPOVETSKY, 2004, 
p.60 
 
 

O commodity sign, que corresponde a união de mercadoria e signo busca 

tornar o supérfluo em uma necessidade, o desejo em um must-have, algo do qual 

você não pode viver sem, quando inserido em determinado universo. O valor do 

                                            
49 Evocamos o “estilo de vida” não como consumismo superficial, mas “um conjunto mais ou menos 
integrado de práticas que um indivíduo abraça [...] porque dão forma material a uma narrativa 
particular da auto-identidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). 
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status vai sendo suplantado pelo desejo de ser excepcional, crescendo cada vez 

mais o valor imaterial do produto, o imaginário que constrói em torno do objeto ou 

serviço. Entra em campo a Sociedade do Espetáculo. 

 

 

2.5 Imaginários, Signos e Espetáculo 

 

Nas redes sociais não é difícil ver alguém compartilhando a imagem de 

produtos como roupas e sapatos que tenham a temática relacionada a jogos, 

quadrinhos, filmes, entre outros com a frase “Shut up and take my money!”50. O valor 

desses objetos não será definido pelo produto em si, mas sim pelo signo agregado a 

ele, pois “o que é consumido não são produtos e serviços por si mesmos, mas a 

aura a eles agregada que se torna significado ou signo emancipado do produto em 

si” (GASTAL, 2005, p.56). Ao falar sobre a espetacularização da vida, Debord (1997) 

enfatiza (já em 1960) o consumo da ilusão e da imagem. Para Hall (2006) e Bauman 

(2008) a identidade pós-moderna é fragmentada, formada ao longo do tempo por 

escolhas pessoais e, portanto, deveria ser tratada como “identificação” para evitar a 

ideia da identidade como uma coisa acabada. 

As imagens são construídas com o propósito acurado de atingir pessoas com 

gostos distintos. A identificação com objetos externos torna o consumismo uma 

atividade fundamental para a formação ou confirmação da identidade, sendo o meio 

pelo qual os indivíduos resolvem a “crise de identidade” moderna (CAMPBELL, 

2006). A identidade só será construída, então, a partir do consumo daquilo com o 

qual o indivíduo se identifica; produtos e serviços que juntos representam e reúnem 

os “fragmentos de identidade” em uma personalidade coesa, que exprimirá sua 

individualidade. É a imagem construída em torno de algum objeto ou serviço que o 

tornará específico à identidade do indivíduo conforme a afinidade da pessoa com 

objeto de consumo, pois para que haja identificação deve haver emoção. Essa 

relação legitimará o consumo como determinante para o “eu”, e com isso a imagem 

levará a um sentimento, e a esses sentimentos chamamos de imaginário (GASTAL, 

2005). 

                                            
50 “Cale a boca e leve o meu dinheiro!” [Tradução livre da autora]. Ver Anexo A – Imagem 8. 
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O consumo dos signos pode ser deste modo, comparado a uma busca 

identitária, a busca do “eu”. A “era do vazio” gera a busca da identidade que, 

seguindo as imposições “sutis” do marketing promocional, levará ao consumo 

daquilo com o qual se identifica ou gostaria de se identificar. Partimos então da 

premissa de que “os nossos selves são definidos pelos nossos gostos e preferências 

pessoais e o consumo funciona [...] como uma avenida de conhecimento e 

reconhecimento do que sou” (BARBOSA, 2004, p. 50). Dentro desse universo, o 

mercado se apropriou da massiva quantidade de símbolos e tornou-os signos a fim 

de produzir uma enorme quantidade de produtos que só serão identificados em seu 

conjunto. Assim, os “objetos e as mercadorias são utilizados como signos culturais 

de forma livre pelas pessoas para produzirem efeitos expressivos em um 

determinado contexto” (BARBOSA, 2004, p. 23), e esse contexto valorizará o 

produto, a partir dos sentimentos inerentes a ele. Para Campbell (2006, p. 53) “[...] o 

verdadeiro local onde reside a nossa identidade deve ser encontrado em nossas 

reações aos produtos e não nos produtos em si”. A identificação com o objeto de 

consumo é pessoal e quanto maior a emoção, maior a apropriação daquele objeto 

como parte do self.  

Portanto, toda identidade é construída a partir do consumo de um imaginário 

que desperte sentimento, que no Pós-Modernidade deve e quer ser compartilhado 

com seu grupo. Urry (2001) nos diz que a falta dos parâmetros sociais tradicionais e 

a maior liberdade de escolha incentivaram o surgimento do que ele chama 

“identidade coletiva”, estruturada pela organização de um grupo social unido em 

torno de elementos, signos, específicos. Os símbolos além de responsáveis por 

formar a identidade do indivíduo, serão deste modo, tão somente captados por 

outros da mesma “tribo”. Segundo Maffesoli (2001 apud GASTAL, 2005, p. 76), os 

imaginários serão sempre de um grupo e, consequentemente responsáveis por 

conferir legitimidade a seus integrantes dentro daquele universo, tornando-se 

“cimento social”. No entanto, é importante ressaltar que a individualidade não é 

ameaçada por essa sociabilização em forma de tribalismo, mas permite que o 

indivíduo escolha seu grupo e seja legitimado conforme aquilo que consome. 

 
 
[...] a compra de uma marca é vivida como a expressão de uma identidade a 
um só tempo clânica e singular. Exibida essa marca em público, o 
adolescente nela reconhece uma das bandeiras de sua personalidade. Por 
aí se vê que a oposição posta em evidência entre individualismo e 
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“tribalismo” pós-moderno é perfeitamente artificial e enganosa: a despeito 
de sua dimensão comunitária, a marca exibida é subjetivante, ela traduz, 
ainda que na ambiguidade, uma apropriação pessoal, uma busca de 
individualidade assim como um desejo de integração no grupo de pares, um 
eu reivindicando, aos olhos de todos, os signos de sua aparência. 
(LIPOVETSKY, 2007, p.51) 
 
 

Ainda que entenda o paradoxo da individualização na formação de grupos, 

Maffesoli interpreta o “estar-junto” como uma busca à solidariedade que segundo ele 

seria própria do tribalismo, o que contraria a ideia de Bauman (1998) de que a 

solidariedade seria terminantemente oposta à individualização. Particularmente, 

consideramos que o maior motivador na formação dos grupos (ou “tribos”) não é 

propriamente as relações de afeto e a busca do solidário, mas muito mais a 

necessidade do sentimento de pertencimento como fim em si mesmo, estando aptos 

a abandonar aquele meio a qualquer momento, seja por uma mudança de gosto 

pessoal, seja por qualquer incompatibilidade que possa surgir entre os integrantes 

do grupo. Para Freitas (2011) a associação do consumo com a identidade evidencia 

a volatilidade das identidades sociais, de modo que a identidade se transforma com 

a mesma facilidade com a qual os produtos podem ser descartados em busca de 

novidades; “a inclusão comunitária é opcional e faz parte do processo de construção 

de identidade pessoal” (FREITAS, 2011, p.50). Sendo assim, os laços afetivos que 

se criam dificilmente serão fortes o suficiente para suplantar as preferências 

individuais e deste modo, os indivíduos transitam pelas tribos ao anseio de suas 

exigências pessoais. 

Vemos assim que “produzir e consumir imaginários passou a fazer parte das 

necessidades básicas humanas” (GASTAL, 2005, p.69), mas ao contrário do que 

diria Debord (1997), esse consumo não é alienado como poderia ser na 

Modernidade. Urry (2006) ressalta que a Pós-Modernidade “problematiza a distinção 

entre as representações e a realidade”, pois o espetáculo não é criado com o 

objetivo de mascarar ou enganar os espectadores, e sim divertir e povoar o 

imaginário. O consumo contemporâneo de cultura não pode mais servir somente à 

contemplação, mas molda-se ao hedonismo pós-moderno, devendo servir à 

distração. Dentro desse contexto, o turismo não poderia se sentir mais a vontade. 
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2.6 Pós-Turismo 

 

Na Modernidade, Debord defendeu o turismo como “circulação humana 

considerada como consumo”, o movimento de “ir ver o que se tornou banal”, 

atividade facilitada pela modernização dos meios de transporte e comunicação. O 

autor previa o espetáculo como predominante nas relações comerciais e sociais e 

para ele a economia moderna transformou a mercadoria em objetivo final, aonde a 

“mercadoria é essa ilusão efetivamente real, e o espetáculo é sua manifestação 

geral” (DEBORD, 1997, p. 33). Esse espetáculo seria um produto formado pela 

relação entre pessoas e imagens, uma “alienação” – segundo o autor – que torna a 

realidade espetacular e o espetáculo real. Relevando as críticas ao que chama 

sociedade do espetáculo, percebemos a prevalência do olhar e da imagem na 

atividade turística, mesmo antes de fazer parte dessa “sociedade do consumo” pós-

moderna. 

Gastal (2003, 2005) nos lembra como os monstros marinhos, seres 

sobrenaturais e todo o tipo de folclore faziam parte das jornadas dos viajantes desde 

os primeiros deslocamentos da humanidade. Já no Renascimento as viagens 

adquiriam o valor de conhecimento, o viajante tornava-se pessoa “vivida” que 

conhecia mais do mundo do que os outros e, portanto deveria ser respeitado pela 

sua “inteligência”. Com os primórdios do turismo fortaleceu-se o imaginário do 

status, no qual viajar era lazer permitido àqueles que tinham tempo e dinheiro para 

“se dar ao luxo”. A partir da Modernidade e o crescente turismo de massa, aos 

destinos era agregada a imagem imposta pela mídia. O cinema, por exemplo, 

consagrou destinos celebres como Paris, que teve o romantismo agregado ao 

imaginário da cidade. Numa breve passagem vemos a constante presença do 

imaginário sobre as atividades dos viajantes, a hegemonia do olhar que para Urry 

(2001, p.123) faz do turismo “prefigurativamente pós-moderno, devido a sua 

particular combinação do visual, do estético e do popular”. Se a Pós-Modernidade 

nada mais é do que a ampliação dos efeitos da Modernidade, o turismo não poderia 

estar mais adequado a essa nova ordem social espetacularizada que previu Debord 

(1997). 
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O hedonismo surgido na Modernidade permite evocar estímulos através da 

imaginação na ausência de sensações exteriores. Assim, o consumo 

contemporâneo está sempre em busca do imaginário, formado por uma imagem que 

está sob o controle do indivíduo e pode ser moldada ao seu prazer (BARBOSA, 

2004). Esse consumo visa vivenciar na “realidade espetacular” aquilo que se 

construiu na imaginação. O turismo por sua vez, é o consumo de experiências fora 

do cotidiano que já foram necessariamente vivenciadas no devaneio, tornando-o um 

paradigma do consumo moderno. Um devaneio “coletivo” trazido à tona por signos 

gerados pela mídia em processos de emulação social (URRY, 2001). É raro um 

turista que não tenha viajado ao destino em busca daquilo que lhe foi ofertado 

previamente, seja por uma propaganda estruturada para tanto, seja pelo 

conhecimento de outrem. O planejamento da viagem já inicia por si só um processo 

de criação do imaginário a respeito do que se espera, e ultrapassar as expectativas 

do turista torna-se fundamental na oferta do serviço para que a viagem seja 

prazerosa.  

Com o processo de globalização, as informações acerca dos destinos 

chegam facilmente, dificultando a economia do turismo que passa a ser global com 

destinos do mundo inteiro competindo entre si. Urry (2001) ressalta que as 

sociedades contemporâneas desenvolvem-se com base na democratização do olhar 

do turista e da espetacularização dos lugares. A “onda turística” não é confinada à 

lugares renomados e previamente escolhidos por alguma norma social ou 

econômica, mas, aproximadamente, qualquer espaço atual é passível de tornar-se 

material simbólico no olhar heterogêneo do turista. É o imaginário do turista que 

torna determinado espaço social/natural digno de seu olhar e seus sentimentos, 

podendo ele vir a ser para aquele indivíduo um lugar. Sendo assim, o olhar do turista 

torna-se universalizado e a imagem e o signo agregado ao destino constitui-se cada 

vez mais essencial para torná-lo “extraordinário e, portanto, digno de ser visto” 

(URRY, 2001, p.96). 

Segundo Debord (1997, p.21), “o espetáculo moderno expressa o que a 

sociedade pode fazer, mas nessa expressão o permitido opõe-se de todo ao 

possível”. Consideramos, portanto, que a Pós-Modernidade ultrapassa as barreiras 

da possibilidade, previstas pelo espetáculo moderno do referido autor. Pois ao falar 

sobre o consumo contemporâneo, Campbell (2006) nos traz a ideia de que a 

“realidade” do objeto ou evento está na força da emoção e na intensidade da 
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experiência que o mesmo produz, e esse sentimento, quando experimentado 

intensamente, pode modificar diretamente o mundo exterior. Se levarmos ainda em 

consideração a ideia de Urry (2001), que nos diz que a Modernidade busca a 

“diferenciação estrutural”, enquanto a Pós-Modernidade está atrás da 

desdiferenciação da “economia cultural”, problematizando a realidade através do 

universo dos signos, o possível torna-se ínfimo perante o hedonismo pós-moderno. 

O imaginário, e consequentemente o espetáculo, faz-se intrínseco à atividade 

turística, mas a Pós-Modernidade traz mudanças no “olhar” do turista (URRY, 2001). 

O processo de desdiferenciação pelo qual passa a esfera cultural na Pós-

Modernidade está ligada a hegemonia do regime do prazer sobre o estético, 

tornando cultura e comércio indissoluvelmente interligados, ao valorizar a 

participação em detrimento da contemplação (URRY, 2001). Isso resulta das 

transformações no sistema de classes tradicionais e traz a necessidade de novos 

parâmetros de diferenciação do consumo do chamado “capital cultural” (BARBOSA, 

2008). Esses desenvolvimentos estruturais e culturais da sociedade contemporânea 

modificam o olhar do turista sobre a atividade. A especificidade do turismo declina na 

medida em que se relaciona cada vez mais com outras práticas culturais e sociais. 

Atualmente as pessoas são turistas na maior parte do tempo e é possível fazer 

turismo dentro da própria cidade (URRY, 2001). O estranhamento, o sair da rotina 

espacial e temporal já podem constituir em si uma atividade turística, na medida em 

que a entendemos como “o exercício do imaginário e do olhar”. 

O Pós-turismo está muito mais relacionado a uma nova estrutura, que 

modifica o “olhar” do turista, o modo de ver o destino. O mundo virtual da internet 

permite ao turista formar um “museu imaginário” e um olhar sobre o destino antes 

mesmo de visitá-lo e assim a ideia de um olhar único e autêntico se dilui perante a 

infindável disponibilidade de olhares sobre um mesmo objeto. Pierre Lévy (1999), 

estudioso da relação da internet com a sociedade, ao defender que a digitalização 

de textos em nada influencia no desaparecimento dos livros, exemplifica sua ideia 

relatando que o surgimento da fotografia permitiu o desdobramento de novas 

funções da imagem, pois ao retirar da pintura a função de retratar pessoas e 

paisagens, não gerou o seu desaparecimento, mas valorizou seu aspecto emotivo. 

De modo semelhante, podemos dizer que o olhar do turista pós-moderno nada mais 

é do que consequência daquilo que Lévy chama de “novos planos de existência” 

ocasionados pela inovação das técnicas, nesse caso o desenvolvimento da indústria 
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de comunicação, posto que as novas exigências às atividades turísticas são, não só 

decorrentes do consumo individualista, mas também da facilidade do acesso às 

informações. Arriscamo-nos a pensar que o antigo flâneur pode ser hoje um usuário 

de internet, pois encontrou nela uma maneira rápida (e barata) de “zapear” entre 

diferentes paisagens, sem precisar visitá-las. Isso permitiu ao possível turista 

escolher com mais diligência o seu destino, pois tem fácil acesso a fotos, 

comentários e produtos oferecidos sem precisar sair de casa. 

O hiperconsumismo de Lipovetsky é, dentre tantas coisas, a mercantilização 

dos diversos aspectos sociais, dentre eles a cultura. Nesse momento, a cultura 

funciona como “investimento financeiro que deve obedecer à obrigação de 

remuneração do capital empregado, como um produto mercantil ‘como os outros’ [...] 

a economia da hipermercadoria vê difundir-se irresistivelmente a lógica do mercado” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 89). A distinção entre cultura e consumo, quando 

complexificada pela Pós-Modernidade, liberta o pós-turista das regras impostas pela 

“alta cultura” e lhe permite a busca do prazer. O hedonismo moderno traz ao pós-

turista a necessidade de envolvimento entusiasmado e participação nas viagens, o 

olhar do turista deve ser produzido e consumido, menos no estado de contemplação 

e mais no despertar de experiências marcantes (URRY, 2001). Não estamos 

assumindo, no entanto, a ausência do turismo de massa que ainda hoje movimenta 

o maior número de divisas no turismo, mas sim o surgimento de “uma tendência que 

influencia inteiramente a percepção individual do turista sobre a experiência” 

(FREITAS, 2011, p.80). 

A Organização Mundial do Turismo publicou em 1997 os “Estudos 

Estratégicos do Turismo para 2020”, que identificava a tendência do turismo como 

“viajar para destinos onde, mais do que visitar e contemplar, fosse possível também 

sentir, viver, emocionar-se e ser personagem de sua própria viagem” (OMT apud 

MINISTÉRIO DO TURISMO [s.d], p. 23). Como no consumo, a ideia de massa seria 

então repudiada pelo turismo do novo século. Rolf Jensen (“Sociedade dos 

Sonhos”), James Gilmore e Joseph Pine (“A Economia da Experiência”) são os 

principais nomes que serviram de base para a construção da chamada Economia da 

Experiência como uma tendência do mercado contemporâneo, uma das faces das 

transformações que ocorrem no Pós-Turismo. Jensen discorre sobre os produtos e 

serviços adaptarem-se aos “desejos do coração” e a necessidade do mercado de 

ofertar emoções e acontecimentos exclusivos aos consumidores, ratificado pelos 
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estudos de Gilmore e Pine (MINISTÉRIO DO TURISMO [s.d]); para os autores, “a 

experiência é o quarto estágio evolutivo dos produtos, também o mais diferenciado 

e, geralmente, mais caro” (FREITAS, 2011, p.80). 

A Economia da Experiência é resultado direto dos conceitos de 

individualização do consumo, ou hiperconsumo, e a valorização do prazer da 

sociedade hedonística. Ao querer se sentir único, o indivíduo busca cada vez mais 

produtos e serviços que sejam adaptados aos seus desejos, estando cada vez mais 

exigentes e criando expectativas exacerbadas a respeito das satisfações que devem 

advir do consumo escolhido. Além disso, os novos usos do tempo livre como meio 

de individualização das aspirações e comportamentos ocasiona construções mais 

personalizadas dos usos do tempo (LIPOVETSKY, 2004). Discorremos 

anteriormente sobre a importância da experiência para o turismo, a necessidade de 

sair do cotidiano e buscar atividades marcantes ou excepcionais. Freitas (2011) nos 

lembra que não é bem a experiência em si que se faz inteiramente nova no Pós-

Turismo, mas a forma como ela é tratada e mercantilizada pelas empresas turísticas, 

além da sua supervalorização por parte dos consumidores/turistas; “na cadeia 

produtiva do pós-turismo o produto e o serviço são valorizados à medida que fazem 

parte de um sistema maior e mais importante: a experiência” (FREITAS, 2011, p.84).  

Ao falarmos de cadeia produtiva do turismo já estamos relegando a atividade 

ao status de consumo e, portanto, não se podem desprezar suas semelhanças com 

o hiperconsumo da nova era do capitalismo, para citar Lipovetsky (2004). Para o 

autor, a venda da experiência se funda pela instituição do que chama de “indústria 

da experiência” que está decerto vinculada à sociedade do espetáculo, posto que se 

concretiza na “orgia de simulações, de artifícios hiperespetaculares, de estimulações 

sensoriais destinadas a fazer os indivíduos sentir sensações mais ou menos 

extraordinárias” (LIPOVETSKY, 2007, p.64). O consumo do objeto foi suplantado 

pelo consumo da experiência vivida – Economia da Experiência –, responsável pela 

comercialização do lazer, do espetáculo, do jogo, do turismo e da distração, no que 

podemos caracterizar um hedonismo “experiencial” e não somente “dionisíaco” como 

diria Maffesoli. 

No Brasil, o Ministério do Turismo (MTur) criou em 2006 o projeto Tour da 

Experiência, cujo objetivo é agregar o conceito de Economia da Experiência aos 

empreendimentos turísticos, auxiliando na criação de atrativos que estejam de 

acordo com o chamado Turismo de Experiência. Esse “nicho” constitui-se como 
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tendência que busca produzir experiências turísticas únicas em cada destino, a partir 

da diferenciação de pacotes com roteiros “menos comerciais”, agregando à oferta 

toda a “potencialidade emotiva que as vivências relacionadas às culturas regionais 

são capazes de proporcionar ao turista” (MINISTÉRIO DO TURISMO [s.d], p. 20). O 

Tour da Experiência visa a articulação das diversas entidades locais a fim de formar 

o que foi chamado de “cardápio de emoções”. Airton Pereira, secretário Nacional de 

Políticas de Turismo do MTur, relatou em entrevista que os produtos turísticos do 

projeto visam atender “o consumidor desse século, que não quer mais ser passivo, 

mas interagir com a paisagem, com as atrações turísticas.”51 

O Tour da Experiência tem como motivação a diferenciação dos roteiros 

ofertados sob o pretexto de que o consumidor estará disposto a “pagar mais por um 

produto ou serviço que apresente uma densidade cultural exclusiva, onde a magia e 

a paixão deverão estar presentes de forma natural e verdadeira” (MINISTÉRIO DO 

TURISMO [s.d]., p.23). Ao pregar que o turismo deve desenvolver ofertas que 

tenham uma “sensação de exclusividade” já está se afirmando que essa 

exclusividade nada mais é do que imaginação, e por isso é mera sensação. 

Analisando os produtos ofertados pelos empreendimentos vinculados ao projeto, 

vemos que a experiência pregada aqui se caracteriza melhor como experimentação, 

posto que nada mais é do que um imaginário criado sob uma lógica de mercado e 

espetáculo, utilizado como signo para agregar valor ao produto e serviço.  

Cabe ressaltar que, no nosso entendimento, a “densidade cultural exclusiva” 

com magia e paixão “natural e verdadeira” não está relacionada ao discurso da 

autenticidade do Turismo, contrário a qualquer forma de espetacularização. O 

“natural e verdadeiro” aqui, seria construído a partir do imaginário, que “cria uma 

realidade ideal multifacetada, porém com identidade determinada pela necessidade 

turística do público consumidor” (ASHTON, 2001 apud SANTOS, 2005, p.126), são 

“encenações de autenticidade”, tornando-se portanto, experiência real, natural e 

verdadeira, ainda que espetacular.   

Lipovetsky (2004, 2007) aponta os diversos paradoxos que se desenham no 

que chama de Modernidade do segundo tipo, e dentre eles sugere que, ao mesmo 

tempo em que o hiperconsumidor prefere (às vezes inconscientemente) a simulação, 

pois está tão acostumado ao espetáculo, que lança-se em busca de um lazer que 

                                            
51 PROJETO TOUR DA EXPERIÊNCIA. 23 nov. 2009. Disponível em: <http://abhbonito.blogspot.com. 
br/2009/11/projeto-tour-da-experiencia.html>. Acesso em: 18 jun. 2012. 
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seria considerado autêntico, num frenesi por ter sua individualização, seu self 

assegurado por um produto “real”. “De um lado, o hiperconsumidor deseja sempre 

mais espetáculos desmedidos, artefatos inauditos, estimulações hiper-reais; do 

outro, quer um mundo íntimo ou ‘verdadeiro’ que se parece com ele” (LIPOVETSKY, 

2007, p.65). No entanto, para Urry (2001) da mesma forma que o consumidor pós-

moderno, o Pós-Turista não tem ilusões acerca do seu papel de turista e sabe que 

toda experiência turística manifesta sua dose de espetáculo. Como vimos 

anteriormente, o turismo é naturalmente permeado pelo imaginário, mesmo quando 

se refere a destinos ditos naturais, seja a ideia da natureza intocada ou o 

romantismo do campo realizado e venturoso em oposição ao estresse da cidade.  
 
 
O Turismo trabalha não apenas com produtos concretos, mas com 
imaginários, no plural. E imaginários são dinâmicos. Há imaginários 
tradicionais, aliados às viagens: a ideia de ir para um Paraíso, de buscar 
cultura, de adquirir status. [...] Trabalhar no turismo significa alimentar, 
reforçar ou renovar imaginários, para além de propostas de marketing. 
(GASTAL, 2003, p.57) 
 
 

O turismo não pode ser visto como mera atividade mercadológica, pois se 

constrói a partir das relações do indivíduo com o seu imaginário, do produto com o 

signo. E se relacionamos o consumo como determinante do self, as emoções 

despertadas pelo consumo da atividade pós-turística tornam-se uma forma de 

identificação do indivíduo, ainda que essa atividade seja espetacular. Esse pós-

turista é como o consumidor da Pós-Modernidade, que busca na sua atividade o 

consumo de experiências que despertem emoções que possam servir à construção 

da sua identidade fragmentada, um “colecionador de experiências”. O turismo 

contemporâneo pode ser usado como forma de diferenciação social de uma 

identidade coletiva, a partir do consumo – não somente físico, mas emocional – da 

atividade turística que tenha o signo que mais se adapta às suas preferências. 

Preferências essas que servirão, como visto anteriormente, de base para a 

construção identitária e legitimação do indivíduo em seu grupo. O pós-turista é um 

indivíduo que se sente livre para “experienciar” coisas novas, sem preocupar-se com 

segmentos ou distinções de alta e baixa cultura; não se acomoda em um arquétipo 

de turismo que permita uma construção padronizada da atividade, mas se encaixa 

em vários segmentos – ou em todos (FREITAS, 2011). 
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Ultrapassando as barreiras do possível, a Pós-Modernidade permitiu tornar o 

imaginário “palpável” através das emoções e do rompimento entre o real e o virtual. 

Ao mesmo tempo em que se internalizam os objetos de consumo, dando a esses, 

sentidos e sentimentos, buscamos exteriorizar os sentimentos internos, facilitando o 

compartilhamento com semelhantes (HALL, 2006). A indústria do entretenimento – 

quadrinhos, desenhos, novelas, filmes, literatura – é em sua grande maioria 

estritamente virtual, pois se constrói através de linguagens e imagens que quando 

interligadas e interpretadas fazem sentido para o espectador/leitor. Para serem 

compartilhadas essas informações devem ser materializadas em produtos diversos. 

Os parques temáticos como a Disney World Resort e Universal Studios, sustentam a 

visão de viagem ao “mundo da imaginação”, onde “os seus sonhos se tornam 

realidade”, o destino não importa, pois o objetivo da viagem é o imaginário e o prazer 

é real independente do espetáculo. No entanto, não estamos aqui afirmando que o 

Pós-turismo seja exclusivamente espetacular ou que se caracterize por um 

paradigma. É importante lembrar que parques temáticos como os mencionados 

anteriormente se desenvolveram sob uma lógica de turismo massificado e até hoje 

exibem um status e certa obrigação na motivação de, provavelmente, boa parte dos 

visitantes. No entanto, buscamos somente focar as características dessa dita “nova 

ordem social” que se relaciona com o movimento que estudamos. Ressaltamos que 

o espetáculo promovido na oferta turística é consumido conscientemente por 

aqueles que buscam identificação com o produto ou serviço.  

Urry (2001) referindo-se a Exposição de Vancouver, que organizou diferentes 

mostras com ambientes temáticos baseados em estereótipos nacionais de diversos 

países – abrindo espaço a um paralelo com a Feira da Providência no Brasil – 

caracteriza feiras como essa como movimento tipicamente pós-moderno, pois 

constituem uma “microversão” do turismo internacional. Ao invés de viajar a fim de 

vivenciar e contemplar os diferentes signos de países diversos, os visitantes são 

levados a um único local onde têm a possibilidade de encontrar todos os principais 

símbolos massificados de regiões de todo o globo. Ao visitar feiras como essa o 

autor defende que o indivíduo age como um turista, independente de ser de outra 

cidade ou não, pois, como visitante, dialoga com objetos de países fora do seu 

entorno cotidiano e exibe estranhamento, sendo ele o flâneur contemporâneo, que 

se desloca através dos signos de diferentes culturas, assim como o usuário de 

internet que mencionamos anteriormente. Para nós esse conceito eleva os eventos a 
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um status que não se resume a um propulsor do turismo, mas em alguns casos, 

como o mencionado por Urry (2001), arrisca-se como turismo em si mesmo. 

Um último ponto relevante do hedonismo experiencial pós-moderno é a 

relação do Homo consumans e o Homo ludens, onde o prazer do consumo é cada 

vez mais análogo ao proporcionado pelas atividades de jogo (LIPOVETSKY, 2007). 

Maffesoli (1998) complementa esse conceito ao defender que o lúdico, dentro do 

paradigma estético, nada tem a ver com a realidade, mas é principalmente aquilo 

que estiliza a existência e ressalta as características principais do indivíduo. Assim, a 

personalidade evidencia-se especialmente no lazer lúdico e seria cada vez mais 

buscada pelo hiperconsumidor, cuja propensão é menos para impor-se como “gente 

grande” diante do outro, que para voltar aos prazeres infantis. No entanto, cabe 

ressaltar, como Lipovetsky (2007), que isso não caracteriza uma regressão 

psicológica, mas sim uma consagração social da juventude, como caminho ideal 

para a existência prazerosa. Não falamos aqui de síndrome do Peter Pan, mas uma 

redescoberta das alegrias da infância no tempo de lazer, que seria próprio para isso. 

“O hiperconsumidor não adquire apenas produtos high-tech para comunicar-se em 

tempo real, compra também produtos afetivos, fazendo emoções da infância viajar 

no tempo.” (LIPOVETSKY, 2007, p.73) 

Talvez uma das maiores contribuições de Lipovetsky para esse trabalho seja 

quando defende que esse espetáculo hedônico não caracteriza uma perda de 

referências ou confusão do real e virtual (ilusório). O escritor George R. R. Martin, 

autor da série “As Crônicas de Gelo e Fogo”, evidencia de forma clara a tênue 

distinção entre real e virtual, quando relata:  

 
 
Eu nunca vi a luz verde no final do cais de Daisy nas festas no gramado de 
Gatsby. Mas, depois de ler O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald, aquele 
mundo me pareceu mais real do que coisas que eu de fato vivi. Se somos a 
soma das nossas experiências, como acredito que sejamos, então os livros 
são uma parte mais importante da minha vida do que a minha vida de fato. 
É isso que eu tento fazer com a minha própria ficção: encher as histórias 
com pessoas imaginárias que vão se tornar mais reais para os meus leitores 
do que as pessoas que fazem parte de sua vida. (MARTIN, em entrevista à 
Rolling Stones)52 
 
 

                                            
52 Disponível em: <http://rollingstone.com.br/edicao/edicao-70/mao-por-tras-do-trono?page=2>. 
Acesso em: 24 nov. 2012. 
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Ocorre, portanto, um deslumbramento com o excesso espetacular de formas 

de prazer ligadas a um universo que ainda que concreto, é integralmente 

“estruturado” pelo imaginário; “uma recreação inebriante em que nos divertimos em 

crer que o falso se tornou real, que lá é aqui e o outrora substitui o agora” 

(LIPOVETSKY, 2007, p.64). Esse trecho nos evidencia especialmente as feiras de 

animê, que tomamos como objeto de estudo. O hedonismo experiencial e 

espetacular se faz evidente no movimento de pessoas que visitam as convenções 

em busca do imaginário lúdico, num lugar atemporal onde está presente o estar-

junto em prol do sentido de pertencimento, da identificação dos “iguais” e do 

compartilhamento dos anseios pessoais, através de uma exteriorização das 

satisfações privadas, que nesse caso são inteiramente imaginárias. Esse espetáculo 

baseia-se em personagens e histórias que são de todo ”virtuais”, mas que a partir de 

um conceito pós-moderno materializam-se sem a pretensão de ser determinadas 

como autênticas, ou mesmo reais. 
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Capítulo 3 – ANIME FRIENDS: VIAGEM PELOS SIGNOS 
 

Nesse capítulo trazemos as observações do evento vivenciado em 2011 e as 

entrevistas realizadas dentro e fora do evento. Iniciamos o capítulo com uma visão 

geral acerca das percepções a respeito das caravanas, dos visitantes e da 

organização do Anime Friends. Na segunda parte, buscamos identificar e evidenciar 

a relação identitária verificada entre os diversos participantes com os signos de 

consumo da cultura pop, relacionando a formação da identidade individualizada com 

o sentimento de territorialidade despertado pelo evento.  

Na terceira parte, trazemos, à luz das entrevistas e das atrações do evento, a 

ideia do espetáculo formulado em meio ao imaginário da fantasia, que construído de 

maneira comercial é consumido conscientemente sem a preocupação com a 

realidade. Por último, buscamos na quarta parte problematizar a ideia do evento 

como pós-turismo, além de evidenciar os paradoxos pós-modernos que se 

manifestam nessa movimentação. 

 

  

3.1 Percepções  

 

O evento escolhido para a elaboração deste trabalho consiste no Anime 

Friends 2011, como dito anteriormente, o maior evento que se tem atualmente no 

Brasil do gênero pop japonês e afins. Na elaboração da ideia para este trabalho 

visualizávamos o evento como um caso de segmentação turística, mas a efetiva 

visita ao universo empírico trouxe uma complexidade acerca da experiência buscada 

por esses turistas, que não podia ser explicada com concepções generalizadas 

sobre as motivações dos visitantes.  

Ocorrido nos dias 09 a 11 e 16 a 18 de Julho de 2011, a participação se deu, 

porém, somente nos últimos três dias (16 a 18) em virtude da falta de recursos para  

estar presente em todos os dias de evento. Foram escolhidas essas datas por serem 

aquelas em que há maior fluxo, consequência direta das promoções realizadas ao 

final do evento nos produtos à venda nos estandes. Além disso, os shows de artistas 

mais consagrados do meio costumam ser também nesses dias. Em ocasiões 

anteriores, as finais dos circuitos cosplays (nacional e internacional) ocorriam 

geralmente nos últimos dias, o que acabou se tornando um hábito entre os visitantes 



 69

frequentes. No entanto, com a nova configuração, a etapa internacional passou a ser  

finalizada na primeira semana e a etapa nacional na última semana, o que B., 26 

anos, um dos organizadores do evento, declarou ocorrer em virtude da necessidade 

de atrair mais gente para os primeiros dias de evento, para que os últimos não 

fiquem com superlotação. 

 

3.1.1 Das Caravanas e dos Turistas – A Onii-san 

 

Para melhor avaliar o ambiente e os visitantes, empreendeu-se a viagem por 

intermédio da Caravana Onii-san, a fim de que se obtivesse experiência e contato 

direto com organizadores destas “excursões”. A escolha da caravana foi pessoal, 

sem qualquer influência de terceiros. O site oficial do Anime Friends conta com a 

listagem de todas as caravanas cadastradas ao evento e foi a partir dela que se 

buscou a que melhor se adequasse às nossas necessidades, como preço, horário e 

local de saída e confiabilidade no serviço. Em 2011, foram confirmadas 26253 

caravanas, oriundas de todo o país – majoritariamente do sudeste e do sul, e 

algumas do norte e nordeste, incluindo regiões mais remotas como Acre –, mas são 

numerosos os visitantes que viajam a partir de outras regiões do estado de São 

Paulo por conta própria. 

Todo o marketing dessas caravanas é feito inteiramente por divulgação do 

tipo “boca-a-boca” e sites temporários para a projeção da oferta online e, portanto, 

todo o contato com os organizadores é feito por e-mail, Messenger, Skype (ambos 

programas de chat) e por sites de relacionamento como Facebook, Orkut e Google 

Plus54. Algumas lojas de artigos desse universo pop aproveitam a época para 

organizar caravanas entre a clientela, e a própria Yamato (empresa organizadora do 

evento) disponibiliza uma caravana oficial de ida e volta entre diversas cidades do 

interior paulista. Arrisca-se a dizer que essa irregularidade na organização das 

caravanas pode ser explicada pelo longo período de tempo entre os eventos de 

maior fluxo turístico, como o Anime Friends (Julho) e o Anime Dreams (Janeiro) e 

pelo fato dos eventos ainda estarem marginalizados, posto que são divulgados 

                                            
53 O cadastro das caravanas é feito individualmente no site do evento sem qualquer controle sobre 
sua procedência ou desenvolvimento. Ao registrar as caravanas, o site disponibiliza uma área onde 
contabiliza-as e divide por estado a fim de facilitar os possíveis participantes de buscar uma na sua 
região de origem. 
54 Todos sites de relacionamento 
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somente entre a própria tribo, A Onii-san é organizada por jovens entre 25 a 30 anos 

formados em administração e propaganda, o que se constituiu em um dos principais 

pontos considerados na escolha, posto que grande parte das caravanas é 

organizada informalmente, em que os próprios fãs assumem a tarefa de agentes e 

guias de viagens. Em países europeus e norte-americanos, é comum a existência de 

agentes de viagens formados organizarem caravanas para as diversas convenções 

que ocorrem pelo país, tornando-as negócios lucrativos. No Brasil, por sua vez, é 

raro ver profissionais com experiência em agenciamento ou turismo à frente das 

caravanas, sendo estas organizadas quase que exclusivamente por amadores – 

geralmente por um grupo de amigos que pode eventualmente crescer na área e 

acabar gerando uma clientela fiel, conseguindo espaço perante o público.  

Conseqüentemente, sabemos que não são raras as caravanas canceladas de 

última hora, seja por má organização ou por roubo por parte do contratante. A Onii-

san, por exemplo, agregou algumas semanas antes da viagem um grupo de cinco 

pessoas que tiveram suas visitas canceladas, mas que segundo V., acompanhante 

de caravana, “pelo menos vocês foram ressarcidos. Tem organizador por aí que ia 

pegar o dinheiro e sumir”. Quando indagado se isso era uma prática constante, 

respondeu categórico: “Já vi muito isso acontecer”; embora não haja como saber ao 

certo se a afirmativa era correta ou apenas uma forma de engrandecer o próprio 

serviço. No entanto, A. corroborou com a história, pois afirmava que alguns amigos 

não poderiam mais ir ao evento, já que os organizadores haviam cancelado suas 

respectivas caravanas e até o dia da viagem não haviam devolvido o dinheiro e não 

podiam ser contatados. 

Durante os três dias de evento, era permitido a todos os participantes acima 

de 18 anos e menores acompanhados dos responsáveis abandonarem a caravana 

no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, nos dias que preferissem, 

responsabilizando-se em voltar por conta própria para o hotel ao final do dia, ou 

encontrar com ela no evento às 18 horas (horário de fechamento do evento). A fim 

de permitir maior controle por parte do organizador acompanhante, todos os 

membros foram obrigados a assinar um termo de compromisso disponibilizado por 

eles mesmos no início da viagem. Além disso, o contrato era acompanhado por um 

panfleto indicando a localização de serviços de infraestrutura básica, como bancos e 

farmácias próximos ao hotel, além de restaurantes e atrações no bairro da Liberdade 
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e transportes alternativos desde o hotel ao evento, caso a pessoa não quisesse 

acompanhar os horários do ônibus. 

Com a pesquisa e a experiência da convenção percebemos que a variedade 

de signos presentes nesse tipo de evento não nos permite formular um único perfil a 

respeito dos visitantes e suas motivações. Mesmo dentro da caravana escolhida – 

que era composta por 41 passageiros, excluindo os dois acompanhantes – reuniam-

se indivíduos de gostos e objetivos muitos variados. Conforme mencionado no 

primeiro capítulo, são muitas as “tribos” atraídas pelas convenções animê brasileiras, 

o que ficou especialmente evidenciado dentro do universo da caravana, tendo em 

vista a dificuldade de segregação dentro do ônibus, pela limitação de espaço. A 

partir da observação escolhemos dividir os frequentadores em seis categorias: 

 

1. Otakus – fãs fanáticos por tudo o que vem do Japão, frequentam todos os 

eventos que podem e afirmam se comportar e vestir diariamente da 

mesma forma que o fazem no evento – seja em Visual Kei, Lolita ou outras 

modas de rua japonesa; 

2. Geeks – fãs de tecnologia, ainda que possam compartilhar o gosto pelo 

mangá e o animê, freqüentam o evento em busca dos universos sci-fi e/ou 

videogames; 

3. Tradicionalistas – fãs das HQs americanas atraídos pela variedade de 

atrações dos eventos brasileiros, e/ou admiradores de animês clássicos, 

que em geral “fazem pouco caso” das novas histórias; 

4. Colecionadores – aqueles que não estão em busca do que o evento tem a 

oferecer, mas dos estandes que o permeiam. Em geral, vão ao evento 

pelas promoções dos quadrinhos, venda de CDs e DVDs de animês e J-

music e produtos relacionados (camisetas, chaveiros, bonecos de pelúcia, 

action figures55, garage kits56 e muitos outros) que raramente são 

encontrados em lojas físicas57; 

                                            
55 Literalmente “figuras de ação”, bonecos de personagens de quadrinhos, filmes e animações. Ver 
Anexo A – Imagem 9. 
56 Esculturas de produção amadora feita manualmente, sendo os personagens de animê e produções 
sci-fi os mais comuns de serem encontrados. O termo é por vezes utilizado para referir-se também às 
produções profissionais. 
57 Muitos dos produtos vendidos são importados, e boa parte das lojas especializadas são pequenas 
lojas virtuais que aproveitam os eventos para montarem estandes próprios. 
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5. Cosplayers – fãs cujo mote no evento é se fantasiar/interpretar seu 

personagem preferido e não vêem graça em comparecer sem cosplay. 

Ainda que não participem de competição, gostam de desfilar pelo evento e 

“encontrar novos amigos”, como foi afirmado em diversas conversas; 

6. Simpatizantes e/ou acompanhantes – em geral conhecem um pouco do 

universo pop japonês, mas não têm muito interesse em participar dos 

eventos. No Anime Friends esse tipo de frequentador se faz mais presente 

do que se imaginava antes da pesquisa, pois alguns simpatizantes 

aproveitam as caravanas para fazer viagens mais acessíveis a São Paulo. 

Além dos responsáveis que acompanham as crianças aos eventos e 

caravanas. 

 

Apesar do cosplayer poder flutuar em outras categorias como otakus, geeks 

ou tradicionalistas, preferimos separá-los pois esses participantes constituem-se 

como parte dos atrativos do próprio evento. Em discussão com um cosplayer na 

caravana, R., 26 anos indagou-o de modo sarcástico “o que leva uma pessoa a 

pagar esse mico?”, E., 20 anos respondeu-o com a pergunta “que graça teria o 

evento sem cosplay?”, ao que R. concordou afirmando categórico “Eu sei, ‘tô’ 

brincando. No final, quem faz o evento somos nós!”. A. endossou a afirmativa 

dizendo que o grande diferencial do Anime Friends são os cosplayers de “alto nível”. 

Particularmente, vemos os cosplayers como representação máxima do 

“vivenciar”/“experienciar” que se faz no evento, uma prática tão importante no “pós-

turismo”, pois essa categoria não é somente parte dos atrativos do evento, mas 

também, como nos arriscamos a dizer, muitas vezes a própria alma do evento. M., 

32 anos, artista plástica e cosplayer profissional, afirma: “o dia que não tiver mais 

cosplay, acabam os eventos de anime”. Para nós, isso resulta do espetáculo pós-

moderno abraçado conscientemente por um evento fortemente constituído por 

imaginários, conforme discutiremos mais a frente neste capítulo. Por hora, a 

preocupação aqui foi justificar essa separação. 

Outra categoria que nos chama a atenção é a que classificamos como 

simpatizantes. Ao início da pesquisa, a informalidade da publicidade, o sistema de 

reservas e mesmo a contratação dos serviços da caravana, levavam-nos a crer que 

os contratantes seriam fãs aficionados do tema. No entanto, apesar da falta de 

tecnologia e mesmo de confiabilidade na venda dessas viagens, tivemos contato 
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com um grupo de quatro pessoas, que ao entrarem na caravana revelaram que a 

intenção de sua viagem nunca foi o evento. Quando indagados sobre suas 

motivações e sobre o porquê da escolha da caravana, a resposta de J.T., 28 anos, 

foi um casual “porque sai mais barato, ué!”, e complementou: 
 
 
Eu vim de turista mesmo, encontrar uns amigos que moram aqui, aproveitar 
a noite paulistana... Amanhã vou visitar a Sé, ver uma peça no Municipal. A 
gente aproveita que a caravana é barata e... “Ah!” Não esquento a cabeça, 
“né”! Já vem com tudo, ônibus, hospedagem, a (sic) “porra” toda. Um dia eu 
vou lá visitar o evento pra “ver a moda”! [grifo nosso] (J.T., 16 jul. 2011) 
 
 

O grupo em questão esteve presente somente no último dia de evento a fim 

de fazer compras nos estandes, chamando constantemente a pesquisadora e outros 

integrantes da caravana para acompanhá-los em suas andanças pela cidade. Por 

fim, dois outros participantes da caravana faltaram um dia inteiro de evento para 

acompanhá-los. Questionados sobre como conheceram a caravana, o mesmo 

integrante respondeu que buscou na internet por alguma que lhe agradasse e que já 

tinha visitado a cidade antes por conta própria. 
 
 
Eu sou “geração Manchete”, filha! [Referindo-se a extinta TV Manchete, 
canal responsável pela propagação das animações japonesas no Brasil] 
Assisti aqueles desenhos antigos todos, mas não é mais muito a minha 
praia. Eu conhecia o evento e sabia das caravanas, mas nunca tinha vindo. 
Quando eu vim a primeira vez pra São Paulo, vim sozinho e gastei só de 
passagem e hospedagem pra três dias, mais ou menos 600 reais, aí 
quando minha prima me convidou pra vir deu a ideia da caravana. Quando 
eu vi o preço do pacote fiquei “de cara no chão”. Menina, é muito mais 
barato! Aqui eu gastei a metade de antes, mesmo pagando o ingresso do 
evento junto. Fica muito mais em conta, sem contar que é bem mais legal 
viajar com esse bando de nerd (risos). (J.T., 16 jul. 2011) 
 
 

Achamos interessante aqui demarcar uma nuance na primeira frase de J.T., 

colocada no trabalho em negrito. Falamos de maneira breve no segundo capítulo 

como os eventos, ao competirem em importância com a cidade-sede, deixam de ser 

somente um atrativo para se assumir a função de destino turístico por si mesmo. 

Consequentemente, alguns visitantes demonstram ter uma visão de turismo como 

turismo de massa, pois consideram que para “fazer turismo” deveriam visitar 

atrativos amplamente conhecidos. Dentro de uma perspectiva mais ortodoxa em 

relação ao conceito de turismo como emitido pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT), o deslocamento fora do local de residência e a utilização dos serviços e 
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produtos turísticos já consistem turismo, seja ele com finalidade de lazer, negócios 

ou outros.  

Percebemos presente a dicotomia viajante X turista quando relacionamos a 
ideia de “Eu vim para ser turista” com a frase de outra participante no evento: “A 

gente viajou pra São Paulo, mas não é turismo. É mais uma viagem! Eu nem 

conheço São Paulo, se o Friends fosse em outro lugar acho que eu nunca ‘vinha’ pra 

cá”. A reação de L., 19 anos, foi resultado de uma pergunta casual sobre se estava 

acostumada a fazer turismo daquele jeito ou se preferia viajar58 sem 

caravana/agência de viagens. Quando indagada sobre se isso também não seria 

turismo, sua visível confusão para responder fez com que seu acompanhante 

respondesse em seu lugar: “é que turista tem que, ‘sei lá’, conhecer a cidade, visitar 

museu, essas coisas. Nós só vamos dormir dois dias no hotel em São Paulo, mas 

‘tamos’ direto no evento, sabe?” 

Percebemos na situação referida que, ainda que não se constitua, 

propriamente, em um preconceito, existe no senso comum desses visitantes a 

concepção de que atividade turística refere-se a um turismo de massa, onde para se 

constituir como turista o viajante deve fazer “coisas de turista”, como passear pela 

cidade, visitar museus e monumentos, fazer city tour, entre outros. Apesar de 

evidentemente estar caracterizado como turismo de eventos, o fato do Anime 

Friends constituir-se como o destino na mente dos visitantes, faz com que algumas 

pessoas não se considerem turistas, posto que não estariam visitando atrativos na 

cidade de São Paulo, limitando-se ao ambiente do evento.  

É evidente que existe a possibilidade de ser somente uma questão de 

desconhecimento a respeito do que é considerado turismo nos estudos acadêmicos. 

No entanto, especulamos que reside aí a acepção de turismo que articula o conjunto 

de valores da vida moderna de lazer, consumo cultural e encontro com o outro 

(GASTAL, 2005). Logo, viajar para um evento que não é negócios, mas sim lazer; 

buscando o encontro de iguais e não do diferente, não se constituiria, na visão 

destes visitantes, per se, turismo, mas um mero viajar. Isso nos evidencia que 

independente do espaço físico em que o evento ocorre – neste caso dentro da 

                                            
58 Nesse caso não tínhamos a intenção de dar voz ao sentido de “viajante” da referida dicotomia – 
pois a víamos como ideia ultrapassada e sem lugar em um movimento tão preferivelmente pós-
turístico – mas sim a qualquer atividade turística que envolva deslocamento. 
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cidade de São Paulo – o verdadeiro destino se dará no imaginário concretizado pelo 

evento e não na cidade onde acontece.  

 

3.1.2 Do evento – O Anime Friends 

 

Ainda que não haja “turismo” pela cidade de São Paulo, há todo um aparato 

turístico que é utilizado nesse processo, além de ser inegável a contribuição aos 

comerciantes locais que montam seus estandes no evento. O Mupy, uma bebida que 

combina leite de soja e suco de frutas da empresa Agro Nippo59, é um grande 

exemplo disso. Vendendo uma média de 150 mil saquinhos de mupy no Anime 

Friends de 2011, G., representante da empresa no evento, declara: “O evento do 

Anime Friends é como um irmão, ‘né’. Porque sem o Anime Friends o mupy não 

‘taria’ como ‘tá’ hoje.” O vendedor de culinária oriental do lancheria Chen’s localizada 

no bairro da liberdade, participa de todos os eventos e relatou que só na sexta, dia 

16, já havia vendido cerca de 600 rolinhos primavera e mais de mil guiozas 

(pastelzinho chinês)60. 

Um marco interessante é que o evento Anime Friends em si, embora 

realizado por uma grande empresa como a Yamato Corp. e contando com diversos 

atrativos, parece manter uma organização por vezes amadora, com staff mal-

informado sobre os atrativos oferecidos, segurança precária61 e falta de sinalização 

dentro e fora do evento. O blog “Level 99”62, postou em 2010 uma análise sobre o 

evento que retrata bem as impressões que obtivemos. O colaborador do site, Renan 

escreve:  
 
 
Os Staff são um show à parte. Eles servem como ótimos sinalizadores de 
NADA. São, em sua maioria, arrogantes, mal-educados e parecem estar 
ali por obrigação quando na verdade, observe a contradição, se 
inscreveram voluntariamente para ficar o dia inteiro em pé, na teoria, 
organizando filas, orientando e informando as pessoas e os imbecis 
parecem que não sabem disso, pois a cara de satisfação deles por estarem 
ali é deprimente. Alguém deve avisar à esses cretinos que eles estão 
lidando com o público e por obrigação ou não você deve tratá-lo com o 

                                            
59 A Agro Nippo é um empresa japonesa com filial no Brasil desde 1979, especializada em produtos 
naturais de culinária japonesa. O Mupy, no entanto, é um produto inteiramente brasileiro criado no 
país pela filial da empresa com o intuito de ganhar mercado no Brasil. 
60 Dados retirados do vídeo promocional do evento de 2011 postado pela Yamato – Ver 
“Referências”. 
61 Não há referências confiáveis, mas alguns participantes relataram episódios de furto sofrido dentro 
do evento em edições diversas. 
62 Disponível em: <http://www.level.99.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2012. 
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mínimo de gentileza. [...] o fato de você não estar ganhando para estar ali 
não é justificativa para sua cara de múmia arrogante voluntária.(SILVA, 
Renan, 15 dez. 2012) 
 
 

Outro ponto que deve ser ressaltado foram as diversas reclamações de 

participantes do evento sobre o pequeno local disponibilizado para um evento que 

atrai uma média de 60 mil pessoas em um único dia, segundo dados relatados em 

vídeo promocional. Segundo B., 24 anos, recente colaborador em São Paulo e 

administrador dos eventos da Yamato no Rio de Janeiro, os organizadores têm 

muita dificuldade na escolha do local para a realização do evento, pois estão sempre 

em busca de um grande espaço que atenda todas as necessidades e seja de baixo 

custo. Desde 2008 até 2011 ele ocorria regularmente no Espaço Mart Center em Vila 

Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. Tentando diminuir a dificuldade de 

transporte ao local, a Yamato contratou ônibus que seria responsável em fazer o 

transporte do metrô de Carandiru até a porta do evento no valor de 3 reais. Em 

2012, o Mart Center foi vendido e iniciou-se novamente a busca por local adequado, 

o que segundo B., embora o evento tivesse sido oficializado pela Lei municipal, não 

saberia dizer se houve ajuda de custo da prefeitura. Com isso, B. também afirma 

que o maior problema reside na dificuldade que os donos e gerentes dos locais 

encontram em compreender sobre o que se trata o evento.  
 
 
Por ser voltado para jovens, muitos lugares a gente não consegue porque o 
dono fala que não quer a bagunça, que o pessoal vai depredar tudo. Eles 
interpretam como se o evento fosse uma reunião de adolescentes que vão 
chegar lá e sair fazendo festa. Até porque nós, organizadores, somos quase 
todos muito jovens pra eles, acho que o mais velho que trabalha comigo tem 
32, 34 anos, “sei lá”. Claro, que no Friends tem um pessoal que já tem 
ligação com a Yamato e tal; a Yamato grande, a corporação, não a de 
evento, que eu digo. Aí o cara já tem lá seus 40 anos, é um profissional 
qualificado e tal, mas mesmo assim é muito difícil. Quando eles ficam 
sabendo que o pessoal vai fantasiado, que tem competição então... Pensa 
logo que é um bando de maluco. O pessoal tem muito preconceito. (B., 10 
mar. 2011) 
 
 

 Esse receio com os atos de um grupo de jovens que pode ser considerado 

“diferente” poderia ser explicado por Dumazedier (1994) quando fala que, em nosso 

contexto atual, o tempo livre favoreceu a criatividade, a evasão social, mas também 

a degradação, com o abuso do álcool e outras formas de vandalismo, que para 

Bauman (2008) são uma forma de manifestação efusiva em busca da libertação de 

possíveis amarras sociais. Esses comportamentos “diferentes” transformam esses 
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turistas em estranhos que devem ser evitados para que não se permita a desordem 

(BAUMAN, 1998, 2008). O prestígio que o Anime Friends, e, consequentemente, 

todas as convenções de animê vêm ganhando nos últimos anos é considerável, mas 

ainda assim, conforme foi relatado no twitter63 pelos organizadores do evento 

durante a escolha do local para o ano de 2012, o preço de grandes locais em São 

Paulo está muito acima do que permite a verba disponível, o que limita as escolhas, 

pois os altos preços dos ingressos já começam a receber diversas reclamações por 

parte dos visitantes regulares. 
 
 
Hoje você paga mais caro, vai mais longe, tem atrações sem nexo com o 
evento, e o conteúdo padrão permanece lá, sem inovações do contexto e 
sem grandes atrações. A conclusão que chego é que vale mais a pena ficar 
em casa assistindo cosplayers pelo youtube e esperando alguma promoção 
de site para comprar os mangás porque a dor de cabeça não paga mais 
esses eventos de animes mal-organizados. (SILVA, Renan, 15 dez. 2012) 
 
 

 Canton (2000) retrata que, como prestadores de serviços, os organizadores 

de eventos devem ter a preocupação com o encantamento de cada participante e 

especial cuidado com a ação criadora. Para ela, “estão na criatividade e na ação 

criadora das pessoas o início e o fim dos eventos. Essa criatividade não pode ser um 

limitador da ação, mas sim um facilitador da geração e concretização do evento” 

(CANTON, 2000, p. 308). De fato, Walt Disney projetou os parques Disney com a 

visão de que deveriam oferecer cada vez mais novidades, trazendo experiências 

novas a cada ano. A criatividade compreende o ativo mais importante da empresa e 

o próprio Disney afirmou “temos de continuar acrescentando ao espetáculo [...] Se 

não o fizermos, vamos decair, o produto vai decair e o público desaparecerá”, 

segundo ele “Walt Disney World nunca estará completo enquanto restar alguma 

imaginação no mundo” (DISNEY [s.d] apud MOLINA, 2003, p. 84-85). O consumido 

não são os produtos e serviços em si, mas a aura que lhes foi agregada (GASTAL, 

2005). A imagem signo que o evento carrega, ou seja, o imaginário que envolve o 

espetáculo mostra-se como principal ativo para a existência e valorização do Anime 

Friends. 

No entanto, o que se assiste na evolução do evento é uma padronização das 

atividades relacionadas ao universo pop japonês e um acréscimo cada vez maior de 

atividades que não se relacionam com ele, gerando uma intensa descaracterização. 

                                            
63 Site de relacionamento por mensagem sob o endereço www.twitter.com. 
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Para L.A., 25 anos, principal organizador e idealizador da caravana Onii-san, isso 

não constitui um ponto negativo, mas acredita que os organizadores observaram 

gostos em comum no público e resolveram expandir o evento. No entanto, um 

número considerável de entrevistados afirmou que o Friends está cada vez mais 

descaracterizado e por isso, dizem estar buscando eventos menores que 

considerem “de qualidade”, onde poderão encontrar pessoas com gostos mais 

semelhantes e ter atividades voltadas somente ao público otaku. Renan na análise 

que fez do evento postada em blog referido anteriormente, apela: 
 
 
O que você espera ver em um evento de animes? Animes, mangás, 
games, cosplayers e até hqs certo? Sim, mas, além disso, você ainda leva 
inteiramente grátis, um desfile de carros tunados no pior estilo de Velozes e 
Furiosos. Não me entenda mal, não estou criticando quem gosta ou 
desgosta, o fato é que  não se mistura água com óleo na tentativa de trazer 
mais público para o evento, a partir daí você perde o foco do real objetivo 
que é socializar os otakus que ficam escondidos em seus quartos e só 
saem apenas em eventos como esse e ainda torcendo para o sol não se 
manifestar, porque no final das contas como esse nerd japonês vai 
conviver socialmente com aquele bomber que adora um carro tunado? 
Óbvio, cada regra – sua maldita exceção, mas na minha visão esse tipo de 
integração não pode dar certo, não condiz com o ambiente! (SILVA, Renan. 
15 dez. 2012) 
 
 

A nós, se fez notar a facilidade de entrosamento entre as pessoas do meio, 

seja na própria caravana ou ao longo do evento. Atribuímos como principal motivo as 

leituras de cada um sobre os signos que representam os integrantes do grupo, tais 

como pingentes, camisetas, toucas, entre outros, como significantes de identidade. 

Ao entrar em contato com determinada imagem, em um hábito pós-moderno de 

consumo identitário, assume-se instantaneamente a postura do “igual” e, portanto, 

familiar; do qual posso me aproximar, pois meu eu fala com o seu. Somado a isso, 

vendo a revolta manifesta contra a popularização e massificação do evento, 

percebemos que existe entre os participantes uma sensação de território próprio ao 

grupo. Não há restrições sociais sobre o que é considerado “maluco” ou “estranho”, 

mas somente restrições de grupo; visto que nesse lugar pode se dar vazão ao self e 

ter apoio dos iguais. 
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3.2 Identificação e Territorialidade 

 

 A Pós-Modernidade traz por meio da globalização e da individualização, o que 

Bauman (2008) e Hall (2006) chamam de identidade fragmentada, construída de 

acordo com nossas identificações com os objetos externos. Fragmentadas, pois 

conforme se multiplicam os sistemas de significação e representação cultural, nos 

confrontamos com um sem número de identidades possíveis, confirmadas por 

nossos gostos e pelo consumo de objetos significantes com os quais nos 

identificamos. Como dissemos anteriormente, existe, dentre os leitores de mangá, 

uma relação de familiaridade para com as histórias, que não ocorre em outras 

produções de quadrinhos ou desenhos animados. Luyten (2000), Machado (2010), 

Nagado (2005) e Sato (2007) são exemplos de autores que apontam que essa 

identificação emocional com as personagens dos mangás é o principal chamariz 

desse tipo de produção, ocasionando o declínio da popularidade dos quadrinhos 

ocidentais – mesmo nos Estados Unidos, berço da produção de populares histórias 

em quadrinhos64. 

Uma das características da chamada sociedade de consumo é a 

insaciabilidade. Na Modernidade nasce o consumo dos excessos, em virtude do 

aumento do poder de compra da população e do desenvolvimento da indústria, com 

sua infinita diversificação de produtos. Com a Pós-Modernidade promove-se um 

consumo individualista que atende mais ao self do que à admiração de outrem. 

Ainda assim, isso não fez com que decaísse o consumo, mas serviu para 

(re)significá-lo, substituindo a imagem social e a visibilidade pelo imaginário dentro 

das virtudes primordiais do consumo (LIPOVETSKY, 2007).  A sociedade do 

consumo trabalha ainda hoje sob o signo do excesso, da profusão de mercadorias, 

exacerbada pela oferta pletórica de produtos, marcas e serviços. A escala 

consumista fortalece-se em comunhão com a angústia existencial, a busca frenética 

por identidade, que para Bauman (2008) constitui-se como efeito colateral e 

subproduto das pressões globalizantes. A identidade fragmentada e individualizada 

                                            
64 No ano de 2012, a loja “A Comic Shop”, em Winter Park, Flórida - Estados Unidos, promoveu a 
campanha “Troque qualquer volume 1 de mangá pela primeira edição da New 52”, apresentando o 
slogan “Robama precisa de você comprando (HQs) americanas”, que teve 75% das despesas 
financiadas pela própria DC Comics. Disponível em: < http://www.bleedingcool.com/2012/01/17/ 
robama-against-manga-dc-comics-funded-ad/>. Acesso em: 06 fev. 2013. Ver Anexo A – Imagem 10. 
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exige produtos e identificação para comprovar sua existência, tornando os indivíduos 

insaciáveis por objetos significantes.  

Os signos, no entanto, não são formulados sem qualquer lógica ou objetivo, 

mas crescem em comunhão com o imaginário agregado a determinados produtos. 

No caso dos mangás, o desenvolvimento linear da história e o envolvimento do leitor 

com o cotidiano e os dilemas da personagem que cresce e evolui em erros e 

acertos, faz com que o término de uma história, com a qual se criou vínculos 

emotivos, deixe o leitor/espectador órfão dos sentimentos e da emoção que ela 

proporcionava. O imaginário gerado por essas histórias constituirão um “museu 

imaginário”, para evocar Gastal (2005), e ao serem reproduzidos em produtos 

recheados de significados e significantes, só poderão ser identificados dentro de seu 

conjunto e lidos por aqueles que carregam o mesmo museu.  

Nascido como um evento voltado para a cultura pop japonesa, como visto 

anteriormente, esses eventos contêm atualmente um número muito maior de 

produtos que o integram, não se restringindo aos quadrinhos e mangás. Esses 

símbolos, no entanto, convivem relativamente bem sob um mesmo espaço e fazem 

sentido mesmo àqueles que não o conhecem, ou seja, mesmo que não se conheça 

todos os signos que transitam por aquele local, o objetivo final é reunir aqueles que 

compartilham os sentimentos pela mesma imagem, é encontrar seus “iguais”. Isso 

fica claro na frase de M., quando diz: “o mais legal é ver que tem gente que assiste e 

gosta das mesmas coisas malucas que você”. Gastal (2005) mostra-nos que a 

imagem é capaz de passar um sentimento específico àquele que saiba lê-la, posto 

que estará ligada a acervos de memória pessoal. Os eventos passam a ser, 

portanto, uma oportunidade para se colocar à prova o seu “museu imaginário” em 

meio a tanto signos que o permeiam. 

Urry (2001) reflete que as transformações modernas ao gerarem a 

decadência das estruturas tradicionais, de forças regulamentadoras de identidade, 

relegou à mídia a tarefa de organização dos devaneios e a estruturação da moda e 

dos novos padrões culturais, posto que os mecanismos de controle não sumiram, 

mas se adaptaram tornando menos reguladores e mais influenciadores (FREITAS, 

2011). Isso se faz especialmente importante para nós, pois ressaltamos que a 

cultura pop (japonesa ou não) é veículo de construções midiáticas cujo objetivo 

principal é a formação de uma cultura formada (e por que não forjada?) a fim de 

atender ao ideal consumista. Não estamos dizendo, porém, que o fato de ser um 
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movimento fruto do meio “pop”, voltado para atender ao consumo de massas, fira os 

ideais pós-modernos de identificação do self. Bauman (2008, p. 183) é pragmático 

ao afirmar que “a individualidade ser socialmente produzida é uma verdade trivial”, 

mas isso não significa um ferimento à individualização, posto que o que a 

Modernidade traz não é necessariamente o isolamento, mas “a emancipação do 

indivíduo da determinação atribuída, herdada e inata do caráter social dele”. 

Hall (2006) discorre sobre a busca por identidades nacionais que tentam 

unificar uma identidade cultural entre indivíduos de um mesmo território. No entanto, 

ele demonstra que a globalização transformou as nações modernas em híbridos 

culturais, o que implica um distanciamento da definição clássica de “sociedade” 

como um sistema fechado (GIDDENS, 1990 apud HALL, 2006). A globalização tem, 

segundo ele, o surgimento de identidades híbridas como provável consequência, 

posto que na Pós-Modernidade as identificações “globais” deslocam e, por vezes, 

começam a apagar a identidade nacional. Ele argumenta que as sociedades pós-

modernas são caracterizadas pela “diferença”, atravessadas por “antagonismos 

sociais que produzem uma variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ – isto é, 

identidades – para os indivíduos” (HALL, 2006, p.17). 

Conforme mencionado anteriormente, vê-se uma grande facilidade de 

entrosamento de pessoas muito diferentes entre si, cujo único motivador, a interação 

social, é o objeto midiático em cena no local. T., 28 anos, afirma que a parte que 

mais lhe agrada no evento é a sensação de território neutro, onde não há 

discussões externas e todos compartilham gostos semelhantes: “ ‘Num’ evento 

desses, você vê um punk; você vê um gótico; você vê um nerd, todo mundo ali 

compartilhando o mesmo ambiente por um único gosto em comum. Pessoas que 
talvez nunca entrassem em contato em outra situação”. A capacidade de ler os 

signos que o outro carrega permite uma convivência harmônica entre “tribos” 

longínquas entre si. Para fim de observação, utilizamos de recursos singelos ao 

longo do evento, como colares e toucas, visando verificar a profundidade e a 

importância dessa identificação no imaginário dos visitantes. Usando um colar 

singelo como o da figura abaixo, cerca de seis pessoas totalmente desconhecidas 

voltaram-se para a pesquisadora, a fim de trocar ideias sobre “Kingdom Hearts” – 

jogo ao qual se refere – seus personagens e o futuro da história ao qual se refere o 

objeto; além de J., 23 anos, um integrante da Caravana, que comprou um souvenir 

do referido jogo e o deu de presente a pesquisadora que mal conhecia. 
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Figura 4 - Colar utilizado no evento65   Figura 5 – Oblivion keyblade66 – espécie de arma usada 

  pelo personagem Sora no jogo “Kingdom Hearts” 

 

 Al., 24 anos, usando uma camiseta com o símbolo abaixo, foi saudado por um 

cosplayer que reproduzia o personagem principal, com um singelo “É ‘nós’, mano!”, 

além de ter sido convidado a participar da foto de grupo dos cosplayers perpetrados 

por desconhecidos que o convidaram (enfaticamente, deve-se dizer) a se juntar a 

eles para compartilharem o evento. 

 

       
Figura 6 – Logo da franquia “Assassin’s Creed”67      Figura 7 – Cosplayers Assassinos e Al. – Acervo 

          pessoal 

 

                                            
65 Disponível em: <http://genzai.com.br/nova/135-176-large/colar-kingdom-hearts-oblivion-
keyblade.jpg>. Acesso em: 28 nov. 2012. 
66 Disponível em: <http://fc03.deviantart.net/fs29/f/2008/172/6/7/Roxas_wallpaper_by_Harelf_L.jpg>. 
Acesso em: 28 nov. 2012. 
67 Disponível em: <http://www.geekscape.net/_wp_/wp-content/uploads/2012/11/assassins-creed-
logo-645x341.jpg> Acesso em: 28 nov. 2012. 
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Os cosplays são talvez a maior representação da construção identitária do 

meio estudado. M., afirma que “fazer um cosplay é muito mais do que se fantasiar, 

você tem que andar como ‘o’ personagem, falar como ‘ele’, agir como ‘ele’. Você tem 
que realmente incorporar ‘o’ personagem”. Nesse sentido, o signo não evoca 

somente “coisas ausentes”, mas cenas, intrigas, séries completas de 

acontecimentos que permeiam o imaginário e “falam” ao self daquele que o 

consome. Diversos cosplayers vêem na fantasia não somente uma maneira de se 

diferenciar, de receber atenção e reconhecimento, mas escolhem a personagem de 

acordo com a afinidade pessoal com a mesma. 

Durante o evento, G., 17 anos, vestida em “Visual Kei”, ao ser questionada 

sobre o que a levava a se vestir daquele jeito pareceu indignada ao responder “Eu 

sou assim”, dando a impressão de que nos dizia “qual o problema nisso?”. Sobre 

essa resposta B., especula que essa é a forma da pessoa expor o seu interior e o 

que gosta, ainda que possa parecer confuso ou um exagero para os que não fazem 

parte do meio. Ele afirma que “quando a pessoa fala ‘Eu sou assim’, é mais uma 

coisa interna, que ela só poderia expor num evento como esse, porque infelizmente 

a sociedade ainda é muito taxativa”. Além disso, acrescenta que essa “pode ser uma 

maneira da pessoa se revoltar com a sociedade”, em que, por não se encaixar no 

que considera “padrões sociais”, busca uma forma de “ser diferente”, aos moldes do 

que gosta.  

Hall (2006) define que o sujeito moderno tem como descrição sociológica 

primária a “internalização” do exterior no sujeito e a “externalização” do interior 

através das ações no mundo social. A “externalização” dos sentimentos e gostos 

interiores se dá justamente através da imagem construída ao redor do indivíduo por 

produtos carregados de significados. Da mesma forma que internalizamos os objetos 

a partir dos sentimentos criados em torno deles, podemos compartilhar nossas 

emoções internas expondo em palavras, atos, vestimentas e no consumo e 

ostentação daquilo que identificamos como inerente ao self. A estética serve como 

meio de reconhecimento. Bauman (2008), referindo-se aos estrangeiros que trazem 

uma cultura diferente, diz que os mesmos tendem a defender um território sitiado 

aonde suas “estranhezas” são aceitas.  

A identificação do self com os objetos de consumo forma não somente uma 

identidade fragmentada, mas também partilhada ou coletiva (URRY, 2001), pois os 

objetos do imaginário não serão inerentes a um único indivíduo, mas partilhado entre 
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os membros de um grupo, sociedade ou classe que reconhecerá aí o “lar” 

(SCRUTON, 1986 apud HALL, 2006). Os signos servirão como o sistema de 

informação na formação da identidade coletiva, sendo específico ao grupo social 

(URRY, 2001). Uma participante pela primeira vez como cosplayer no evento relatou 

alegremente: “saí de casa de cosplay pensando, ‘pô, o povo vai me achar muito 

esquisita’, mas não! Ninguém olhou torto pra mim! E quem olhou gostou e pediu pra 

tirar foto!”. M., relata  
 
 
No início foi difícil. Muita gente da minha própria família que achava que era 
só uma fase de criança, já me achava maluca por participar dessas coisas e 
depois que eu disse que queria trabalhar com isso virei a louca da família, 
sem responsabilidade e sem futuro. (M., 17 jul. 2011) 
 
 

A partir do momento em que esses atos são considerados como “coisa de 

maluco” é criada uma fronteira que delimita o que é aceito ou não, de acordo com a 

ordem social. Bauman (1998), discorrendo sobre o que chama de sonho de pureza, 

a busca da ordem, diz que o estranho, o “sujo”, está inevitavelmente “fora de lugar” 

dentro dessas sociedades, mas podem tornar-se puros em outro contexto. Isso 

servirá também para fortalecer o sentimento de unicidade do grupo, “unidos na 

diferença”, como diz Bauman (2008). “A tensão das heterogeneidades, umas com as 

outras, tenderia a assegurar a solidez do conjunto” (MAFFESOLI, 1998, p.142). O 

evento passa a servir como território, permitindo o “tempo social ipsativo”.  

O Anime Friends é visto por muitos participantes como uma oportunidade de 

integração, a oportunidade de reconhecer seus iguais e desfilar, externalizar o self 

sem que haja estranhamento, mas sim acolhimento. C., 22 anos, vinda de caravana 

do Acre, diz que não se arrepende, pois nunca encontraria tanta gente que gosta 

das mesmas coisas que ela no seu local de origem. O evento é um local de 

identificação para os fãs dessa cultura, onde eles podem sentir-se livres, onde 

segundo B. deixam de ser uma “párea da sociedade para virar apenas mais um”. 

Um fato notável é que a grande maioria dos cosplayers não participa de 

nenhum tipo de competição no evento. De acordo com os cosplayers inquiridos 

sobre o motivo de se fantasiar quando não há intenção de competir, o grande 

diferencial é poder compartilhar o seus gostos, sendo afirmado por diversas vezes 

que há intensa satisfação em ter o trabalho reconhecido como de qualidade. J.C., 23 

anos, integrante no grupo da foto abaixo, relatou: “Fiz diversos amigos com o 
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cosplay. Daqui só tem uma amiga minha que eu conhecia antes, ‘né’. O resto do 

pessoal só conhecia pela internet. A gente faz assim, entra ‘num’ fórum [na internet] 

sobre o anime e daí é só marcar o pessoal que vai fazer cosplay pra se encontrar no 

evento e ficar andando junto, tirando foto e tal.” 

 

 
  Figura 8 – Cosplayers do mangá/animê Bleach - Acervo pessoal 

 

“A viagem é sempre uma busca, seja de si, do outro ou do além espaço-

temporal” (AMIROU, 2000 apud FOIS-BRAGA, 2012). Lipovetsky (2004) defende 

que a angústia existencial e o desejo de intensificar o cotidiano nutre a escala 

consumista. “Talvez esteja aí o desejo fundamental do consumidor hipermoderno: 

renovar sua vivência do tempo e revivificá-la por meio das novidades que se 

oferecem como simulacros de aventura” (LIPOVETSKY, 2004, p.79). O imaginário 

concretizado no evento torna-o local de compartilhamento da identidade coletiva 

desse grupo e cresce em virtude da propagação de um ideal pós-moderno, que 

abraça uma experiência turística espetacular. Em determinado momento do evento, 

um participante se apresentou no palco destinado ao karaokê com a música “Cha-la 

Head Cha-la” (Ver Anexo B), tema de abertura do animê Dragon Ball Z, e 

seguramente uma das músicas mais conhecidas do universo dos animês. Esse 

palco, porém, ficava localizado no mesmo galpão onde se encontravam os estandes 

de venda de produtos. O fato marcante desse pequeno acontecimento foi o fato de 
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todas as pessoas que se encontravam no galpão no momento, transitando por entre 

os estandes e fazendo compras, terem começado instantaneamente a acompanhar 

a música, formando um único coro de vozes mesmo entre os vendedores dos 

estandes. Todos continuavam andando e “zapeando” pelos produtos, mas cantavam 

sorrindo uns aos outros, ainda que não se conhecessem. Estavam unidos pelo 

sentimento de nostalgia que a música trazia ao ambiente. 

 

 

3.3 Espetáculos de Fantasia 

 

Ao lidar com uma produção midiática, o crescimento do movimento turístico, 

que se caracteriza nesse estudo é em primeira instância fruto da fantasia, seja em 

prol do consumo do imaginário, seja em busca de sua territorialidade. A motivação 

primária do Anime Friends são os signos formados por imaginários inteiramente 

oriundos da fantasia. Ao contrário de outras produções culturais como filmes e 

novelas, os quadrinhos e as animações em sua grande maioria tomam parte na 

imaginação do autor, sem pessoas ou lugar físico que o representem. De modo 

geral, os signos gerados em uma produção cultural são propriedades coletivas de 

territorialidade, pois qualquer um pode apropriar-se de seus elementos e criar algo 

que remeta a esse imaginário (FOIS-BRAGA, 2012). O turismo, como objeto de 

consumo pós-moderno, se constitui, conforme Urry (2001), a partir de uma série de 

jogos, simulacros, e não uma experiência turística singular.  

De fato, o Anime Friends é acima de tudo permeado de simulacros de 

imaginário. Desde cosplayers que devem agir e se comportar como a personagens, 

até encenações de batalha campal, onde os espectadores participam gritando vivas 

quando o oponente é derrotado e estimulando os “guerreiros” quando estes parecem 

cansados, todo o universo do evento constrói experiências que não objetivam ser 

reais, mas se satisfazem  plenamente na condição de espetáculo. Uma situação que 

bem nos evidencia esse fato, faz-se na observação do banner do paintball, que 

chamava os visitantes a partir da seguinte frase: “Saia do virtual. Venha para o 

mundo real”, numa alusão aos famosos jogos de tiro online, como “Counter Strike”68. 

 

                                            
68 Ver Anexo A – Imagem 11. 
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Figura 9 – Banner Paintball - Acervo pessoal 

 

Segundo Gastal (2005), a hegemonia do olhar sobre os demais sentidos é a 

responsável pela espetacularização propagada no mundo contemporâneo. No 

entanto, devemos lembrar que o consumidor na Pós-Modernidade não é um 

indivíduo manipulado e hipnotizado, levado ao consumo desse imaginário e seu 

espetáculo porque o acredita autêntico como defendia Debord, mas busca-o por 

espontânea vontade e em plena consciência do que é ou não encenação 

(LIPOVETSKY, 2007). A propaganda do paintball, por exemplo, não está buscando 

que o consumidor se sinta realmente em uma guerra, mas que se sinta como o seu 

personagem no jogo, um alguém que não será morto ao levar um “tiro”, mas apenas 

sairá do jogo momentaneamente podendo voltar na próxima rodada. O importante 

não é a realidade (pois é bastante improvável que alguém queira viver as 

consequências de uma guerra), o que propõe a propaganda é a diversão de 

experimentar a imaginação, o que Gastal (2005) chama de “realidade do 

imaginário”. E essa vivência, as emoções que ela gera, serão reais em si mesmas, 

ou seja, “autênticas”, pois será a intensidade da experiência que estimulará a própria 

existência dela (CAMPBELL, 2006). 

Se levarmos em consideração que a autenticidade precisa estar 

contextualizada em um grupo e ser inteligível a eles, podemos considerar o evento 

um lugar híbrido autêntico. Híbrido, pois compreende a multiplicidade de referências 
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culturais e práticas diversas com uma identidade polissêmica e ao mesmo tempo 

única (SANTOS, 2005). Autêntico, porque no mundo globalizado em que vivemos, 

não cabe discutir autenticidade como tradição, pois nem mesmo essas são 

inteiramente autênticas, já que praticamente todas entraram em contato com outros 

povos em algum momento, o que as torna passíveis de mudanças, ainda que quase 

imperceptíveis. Na Pós-Modernidade, o sentido de autenticidade está ligado à  

leitura de um texto que precisa de coerência no interior  do próprio texto que se 

constrói, o autêntico deve ser coerente em si mesmo (GASTAL, 2005). Além disso, 

“uma identidade é válida, o que não significa que seja ‘verdadeira’ ou ‘falsa’” (ORTIZ, 

1996 apud SANTOS, 2005, p. 10). 

Não objetivamos aqui discutir em profundidade os conceitos de lugar e não-

lugar. Ainda assim, é imprescindível que definamos nossa linha de raciocínio para 

melhor compreensão de sua base. Poderia se questionar porque não foi utilizado 

espaço híbrido, ao invés de lugar híbrido, tendo em vista as complexidades 

existentes nas definições de lugar x não-lugar. Mais ainda, como um evento 

esporádico, que não necessita de certa localidade ou determinadas pessoas para 

ocorrer e que é produzido em uma lógica consumista, onde tudo é criado para ser 

atração, pode servir de lugar? Não seria incorreto chamar um espaço-humano 
artificial e encenado de não-lugar? Contra esta ideia ressaltamos novamente o 

sentido identitário e as emoções que carregam os participantes do evento, que para 

nós não poderia ser definido como um lugar ou não-lugar, mas um lugar que se 

sobrepõe ao não-lugar, posto que o último “nunca existe sob uma forma pura; 

lugares se recompõe nele; relações se reconstituem nele [...]” (AUGÉ, 1994 apud 

SANTOS, 2005, p. 13). Sendo assim, ainda que territorializado no imaginário, os 

sentimentos das pessoas tornam tanto suas manifestações autênticas, como 

legitimam o lugar na qual se realizam. 

Essa construção de sentido caracterizaria uma cultura pós-perceptual, que 

“marca-se pela recepção de imagens e imaginários, e não de realidades, pelo menos 

não no sentido que esse conceito teria para sensibilidades tradicionais” (GASTAL, 

2005, p.52). A lógica do hedonismo moderno nos permite evocar estímulos através 

da imaginação (BARBOSA, 2004), e o real não é mais essencial, mas sim as 

emoções que se vive. A base dos eventos de animê é a fantasia, em que passar 

pela porta, significa entrar no mundo da imaginação, onde os personagens tomam 

vida, posam para fotos, e campeonatos de luta encenada “levam a multidão à 
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loucura”. Assim, a “teatralidade instaura e reafirma a comunidade” que tomará forma 

no evento, onde “o culto do corpo, os jogos da aparência, só valem porque se 

inscrevem numa cena ampla onde cada um é, ao mesmo tempo, ator e espectador” 

(MAFFESOLI, 1998, p.108). Acreditamos ser essa busca pela participação no jogo 

espetacular que funcionará como principal motivador para que haja um 

deslocamento turístico em direção ao evento. 

Concordamos com Lipovetsky (2007) quando diz que o gosto pela evasão e 

pelo jogo não são necessidades “inferiores”, mas são consubstanciais ao desejo 

humano, e apesar dos excessos prejudiciais que possam advir do hiperconsumo, o 

ato de consumir constitui um fenômeno que tem laços íntimos com o hedonismo. O 

consumo hedônico, que ocupa parte no tempo livre, é, em nossa visão, 

essencialmente relacionado com as identificações do self, traduzindo a identidade e 

as emoções oriundas das diversas atividades. A atividade turística característica da 

Pós-Modernidade busca nas experiências, espetaculares ou não, vivências 

memoráveis que evocam uma resposta emocional à medida que o turista estabelece 

um relacionamento com o destino. Nesse momento, a força de atração, como o 

próprio nome “atrativo turístico” sugere, não se faz no produto em si, mas sim no 

imaginário, no discurso desenvolvido de acordo com as emoções pessoais (FOIS-

BRAGA, 2012, p.84). 

 Gostaríamos de ressaltar que imaginário não é essencialmente falar sobre 

imaginação no sentido de algo fantasioso. Imaginário “são sentimentos construídos 

em relação a locais e objetos” (GASTAL, 2005, p.13), e que, para nós, pode ser 

autêntico ou fantasioso, mas acima de tudo diz respeito a emoções despertadas no 

indivíduo. O imaginário pode ser construído comercialmente – como chamar Paris de 
capital do amor – mas é acima de tudo pessoal, são emoções despertadas de 

acordo com a identificação no self, sejam elas “forjadas” por uma lógica de mercado 

ou despertadas naturalmente. Portanto, nos cabe aqui uma pergunta: se o 

imaginário deve despertar emoções, que são inevitavelmente pessoais, que 

importância tem a ideia de espetacularização quando se fala de fantasia? 

M., declarando seu gosto sobre o meio, defende que “uma pessoa comum 

tem aquela vidinha comum. A gente não. Aqui, a gente pode ser o nosso próprio 

super-herói por um dia”. Assim como no caso do paintball, discordamos da 

concepção de que essas pessoas estariam se iludindo, acreditando realmente serem 

os personagens que gostam, mas conforme o relato do escritor George R. R. Martin 
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mencionado anteriormente, as histórias que “vivenciaram” nas produções animadas 

e quadrinhos tornaram-se tão ou mais interessantes (quiçá importantes) do que as 

experiências que foram de fato vividas. Fantasiar-se aqui está para nós diretamente 

relacionado ao que nos diz Campbell (2006, p.60), “esses jovens exemplificam 

exatamente essa ontologia idealista e emanacionista que está por trás do consumo, 

a ideia de que o sentimento – se experimentado intensamente – pode modificar 

diretamente o mundo exterior.” Nisso reside a hiper-realidade, conforme menciona 

Urry (2001, p.196), onde “as representações se aproximam mais de nossas 

expectativas em relação à realidade, dos signos que carregamos e que esperam ser 

desencadeados”. 

 

 

3.4 Pós-turismo: espaço lúdico e paradoxo 

 

Como dissemos anteriormente, não podemos esquecer que para além de ser 

experimentado, o turismo é principalmente consumido. Será a intensidade das 

emoções consumidas no seu imaginário que tornará a atividade turística uma 

experiência marcante. O consumo na Pós-Modernidade, e consequentemente o 

Pós-turismo, não é para nós uma ruptura com outras formas de consumo, e convive 

constantemente com elementos predominantes típicos de outras fases, conforme 

Lipovetsky (2007). No turismo isso se reflete com nitidez nos diversos tipos de 

turistas e motivações que permeiam um mesmo destino, e de acordo com Molina 

(2003), existem ainda hoje muitos modos de “produzir” turismo, que carecem de 

tecnologia e sistema administrativo. Portanto, mais importante do que fazer uma 

análise acerca do número de visitantes, faixa etária ou local de origem, nos importa 

aqui os sentimentos e as experiências que esse evento pode gerar em seus 

visitantes, a ponto de alimentar um deslocamento turístico. Evento esse que se 

desenvolve com base no espetáculo, que tem como alicerce uma “cultura” e história 

irreal, pois existe no imaginário relacionado aos quadrinhos e desenhos animados. 

O ponto principal da cultura pós-moderna localiza-se no consumo do 

imaginário, do que trata nosso estudo. No entanto, paralelamente vemos que a 

produção, tanto do evento quanto das caravanas que facilitam o trânsito de turistas, 

não tem por base o que para Molina (2003) caracterizaria o Pós-turismo, ou seja, um 

modelo de estratégias de produção de turismo perpetrado por empresas 
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especializadas que desenvolvem produtos de alta tecnologia. No entanto, o que 

vemos no Anime Friends é um amadorismo generalizado. L.A. relata que os 

organizadores de caravanas para o evento, em sua grande maioria, reclamam 

abertamente da falta de planejamento e comprometimento da Yamato com os 

eventos que organiza.  

Ao longo dessa pesquisa percebemos que no ano de 2011 grandes 

caravanas – aquelas que levam aos eventos turistas de fora do estado de São Paulo 

– ofereciam pacotes com um dia a mais de viagem a cidade em ambos os finais de 

semana do AF, com a chegada na quinta, embora o evento só ocorresse de sexta a 

domingo. Segundo os organizadores de caravanas do Rio de Janeiro, essa seria 

uma maneira de permitir aos viajantes descansarem ao chegar, ou se quisessem, 

poderiam conhecer um pouco de São Paulo, sem perder nenhum dia de evento. Aos 

que escolheram o pacote de quatro dias de viagem, a Caravana Onii-san oferecia 

um city tour por São Paulo, com visita aos principais pontos turísticos da cidade, e 

uma tarde de compras no bairro da Liberdade, ponto de concentração da cultura 

japonesa na cidade. L.A., no entanto, nos relatou que esse fato foi totalmente 

acidental: 
 
 
Todo ano o AF acontecia em quatro dias, de quinta a domingo, mas em 
2011, ninguém sabe porquê, eles resolveram que ia ser só três dias. Só que 
aí, todo mundo já tinha fechado com as empresas de ônibus e com os 
hotéis, já tinha vendido os pacotes. Porque a organização do evento só 
repassa quantos dias serão de evento menos de dois meses antes, só que 
a gente não pode ficar esperando pra fazer os pacotes, se não perde as 
vagas no hotel e fica complicado de fretar ônibus. “Aí”, como já tava tudo 
planejado, eu dei a ideia de fazermos um passeio. Que, pelo que fiquei 
sabendo depois, foi muito bem recebido pelos clientes, mas daí depois em 
2012 o evento já teve quatro dias de novo e a gente não pode repetir os 
passeios. (L.A., 04 jan. 2013) 
 
 

 

Quando questionado sobre a experiência na produção de atividade turística 

que vem adquirindo, L.A. pareceu confuso e disse não considerar a caravana uma 

experiência profissional. Para ele, a organização constitui um hobby e, portanto, diz 

não acreditar que a experiência possa enveredar para um negócio ou acrescentar 

em sua vida profissional – além do networking derivado do contato com os clientes – 

ainda que tenha idealizado a caravana pela falta de qualidade das que tinha 

experimentado nos anos de 2009 e 2010, o que para nós evidencia uma demanda 
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de mercado não atendida. Quando as perguntas enveredavam para o turismo, o 

entrevistado não demonstrou considerar o “passeio” uma espécie de turismo e tinha 

mesmo resistência em chamá-lo assim. Fica então a impressão de que, estaríamos 

presenciando o que Molina consideraria um “produto pré-turístico”, “ofertas e 

empresas que têm um nível relativamente baixo de tecnologia e, portanto, carecem 

de sistemas administrativos e contábeis, não exigem capacitação, não se promovem 

e apresentam instalações rudimentares” (MOLINA, 2003, p.23),.  

Isso nos leva à questão das reclamações relacionadas com a administração 

do evento. L.A. nos afirma “Não consigo entender como um evento dessa magnitude 

pode agir de modo tão negligente na hora de organizar!”. De fato, o evento conta 

com uma administração precária, os organizadores não mantém qualquer controle 

das caravanas cadastradas e “agem como se estivessem fazendo um grande favor 

para nós”. Apesar de atrair, segundo a Yamato, mais de 60 mil pessoas em um 

único dia, sendo 121 mil pagantes – um número significativo que competiria com do 

carnaval (Sambódromo), de acordo com os dados do Convention e Visitors Bureau 

de São Paulo69 – continua visivelmente sendo organizado sem compromisso com a 

qualidade ou satisfação dos visitantes, o que seria para Molina (2003) inconcebível 

ao Pós-turismo. No entanto, não gostaríamos de analisar o turismo somente sob seu 

viés mercadológico, e, portanto, estamos mais inclinados a caracterizar o Pós-

turismo/pós-turista como um movimento voltado a “experienciar” a espetacularização 

e o consumo do imaginário. 

É interessante observar que quando se fala de turismo na Pós-Modernidade, 

autores como Molina (2003) e Beni (2011) têm por princípio o desenvolvimento de 

realidades virtuais, que permitiriam uma experimentação do imaginário através da 

aplicação de um conjunto tecnológico capaz de criar um “cenário virtual” permitindo 

interatividade com situações não reais. O princípio, de acordo com Molina (2003, 

p.74), é a possibilidade de “surgir produtos/serviços e experiências pós-turísticas 

ativas, que se inter-relacionam e situam o indivíduo, por exemplo, em meio a uma 

batalha ou ainda em uma aventura ou descobrimento”. De maneira semelhante ao 

que propõem as experiências do paintball, da batalha campal ou mesmo da 

apresentação cosplay, na qual se exige fidelidade com o personagem, é a “vivência 

de diversas aventuras de risco controlado” (MOLINA, 2003, p.74), nas quais se tem 

                                            
69 Disponível em: < http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp>. Acesso em: 28dez. 2012. 
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plena consciência da “espetacularização”, mas que não impede que o sentimento 

lúdico desperte emoções. No entanto, faz-se notar que o que vemos nessa situação 

tem sentido inverso do proposto pelos autores. Enquanto Molina (2003) propõe a 
criação de experiências reais no virtual, interpretamos que o evento busca criar 

experiências reais do virtual. O banner é claro: “Saia do virtual”. Essas experiências 

são criadas tomando por base jogos de videogame, filmes e quadrinhos, aonde já 

houve a experiência “virtual” – em especial no primeiro caso – e agora se busca ter 
experiências (superficiais) no real. Não teríamos conhecimento, no entanto, para 

responder porque existe essa inversão, mas interpretamos que ambas buscam 

alcançar a experiência lúdica vivenciada no imaginário. 

A Pós-Modernidade vivida no turismo estimula a busca por outras realidades, 

que estejam tanto mais distantes de nosso cotidiano, no que Molina (2003) chama 

de “revolução da experiência”. Para ele, esse é o maior causador da crescente 

busca por espaços lúdicos, das ludópolis. De fato, segundo Lipovetsky (2007, p.79) 

“Na Hipermodernidade, tudo se passa como se surgisse uma nova prioridade: ficar 

eternamente voltando à ‘juventude’”. Como dissemos anteriormente, não há, 

segundo o autor, relacionamento com a chamada “Síndrome de Peter Pan”, mas 

somente uma espécie de nostalgia difundida entre o hedonismo pós-moderno dos 

prazeres da infância, do eu que seria intocado pelas preocupações e 

responsabilidades da vida adulta. Com isso nos questionamos: não seria o ato de 

vestir uma personagem como nos cosplays a segurança de uma persona imutável e 

atemporal? 

Ao universo lúdico está associada a preocupação com o tempo, na qual não 

há somente uma aceleração do ritmo da vida, mas uma conflitualização objetiva da 

relação com este. O desenvolvimento dos mercados financeiros, a individualização e 

a propagação do tempo livre, gerou importância crescente ao uso do presente 

(LIPOVETSKY, 2004). O turismo, dentro dessa realidade, constitui-se como 

atividade de lazer que permite maior aproveitamento do tempo livre. Viajar tornou-se 

um bem que agrega frutos sociais e psíquicos (GASTAL, 2005). Para nós, o evento 

estudado permite aos seus participantes a experiência de “estar na fantasia”, 

compartilhando imaginários que fala de sentimentos, desejos e necessidades 

humanas. “Entre os produtos que melhor atendem a essa gama de necessidades e 

desejos que nos cercam [...] com certeza estão os produtos turísticos” (GASTAL, 

2005, p.83). 
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No Pós-turismo, o hedonismo experiencial faz-se intensamente presente, mas 

no Anime Friends percebemos que ele se concretiza em virtude da busca do igual. 

Paradoxalmente, o ser diferente é o mote que movimenta as identidades da “tribo”. 

Ao mesmo tempo em que se afirma uma identidade extraordinária, busca-se o 

encontro com pessoas semelhantes, o que reflete o tribalismo renascido do qual nos 

fala Bauman (1998, p.101) que “injeta espírito e vitalidade no louvor da comunidade, 

na aclamação de fazer parte”. Isso foi especialmente conferido entre os participantes 

do evento, pois apesar de vermos, como nos disse T., punks, góticos, entre outros, 

existe uma afinidade maior com o universo dos quadrinhos que põe de lado as 

outras diferenças. Não se fala aqui de uma mera convivência, numa espécie de 

território neutro, mas uma verdadeira interação, seja jogando videogames ou mesmo 

conversando sobre as apresentações dos cosplays. F., 17 anos, vindo do Rio 

Grande do Sul e pela primeira vez no evento, afirma “não tem preconceito, não tem 

briga, aqui é todo mundo irmão.” 

Lipovetsky (2007) nos chama atenção aos paradoxos do consumo atual, 

segundo ele ainda que haja afinidade com o espetacular e ainda que se deseje o 

signo, busca-se também um consumo autêntico. Para nós isso se configura como 

uma nova forma de diferenciação, que fica evidente nos relacionamentos dessa tribo 

com seus objetos de consumo. Ainda que se preze o diferente ou mesmo a 

“autenticidade” da identidade, e ainda que tenha ficado evidente para nós que os 

integrantes dessa tribo digam por vezes sofrer preconceitos, existe entre a própria 

tribo, a valorização de um gosto em detrimento do outro, seja porque um considera-

se old school (“Velha guarda”, que teve contato com animês e videogames antes de 

sua popularização.), seja porque assiste os animês com áudio original em japonês. 

Para nós parece um contrassenso o mesmo grupo que afirma “Cara, cala a boca! 

Você vê naruto no SBT!”, reclamar que se sentem incomodados com o preconceito 

por parte de quem desconhece o universo. 

Além disso, a segura afirmação de A. quando diz que todo fã de animê tem 

que ir ao Friends, foi reproduzida diversas vezes ao longo do evento entre os 

participantes com os quais se interagiu. A essa obrigatoriedade vemos ainda 

resquícios de prazeres elitistas, que Lipovetsky (2007, p.40) refere como típico da 

segunda fase do consumo, no qual “o consumo conservou um forte potencial de 

prestígio, não deixando os objetos de ser valorizados como signos tangíveis de 

sucesso, provas de ascensão e de integração social”. Com isso, percebemos que de 
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fato a Pós-Modernidade não é um rompimento com a Modernidade, pois mesmo em 

um ambiente espetacularizado, onde se prioriza o diferente e consome-se ambiente 

e produtos signos, essa realidade ainda é permeada por uma necessidade de 

diferenciação, em seu sentido elitista. Pela experiência com integrantes dessa tribo, 

dentro e fora do evento, percebemos que o evento é em si mesmo um “bem 

posicional” e um “bem simbólico”, que confere valor ao indivíduo que o consome em 

meio a sua tribo e legitima a sua identidade. Outro exemplo desse fato são os 

bonecos de ação e garage kits, que servem como produtos de ostentação, pois 

como participantes da caravana demonstraram, não basta ter, de acordo com suas 

necessidades e preferências individuais, é importante postar as fotos em redes 

sociais para gabar-se de seu consumo. 

Assim, percebemos que da mesma forma que o consumo pós-moderno não 

rompe com os modos de consumo inerentes a Modernidade, o chamado Pós-turismo 

não pode ser generalizado em teorias fechadas sobre o “produzir turismo” como 

tenta Molina. Ao nosso entendimento, as características pós-modernas são frutos da 

globalização e, portanto, perpassam as relações sociais e econômicas, ainda que 

não a modifiquem totalmente. Segundo Molina (2003, p.27) o Pós-turismo quebra a 

dependência da atividade turística ligada aos ciclos da natureza e locais concretos, 

sendo possível “criar sistemas semifechados e de traçar, no futuro, o 

desenvolvimento de sistemas de destinos totalmente fechados”, o que de fato vai ao 

encontro da visão que temos quando pensamos no evento como destino turístico em 

si mesmo, embora não seja a isso que remeta o autor. Mais ainda, Molina afirma que 

essa capacidade se faz por intermédio de tecnologias de alta eficiência, ao que nos 

arriscamos a confrontar, expondo o Anime Friends como um destino semifechado, 

gerador de um turismo de signos e imaginários construtores de identidades próprias, 

um evento com o qual se relaciona territorialmente através das emoções. Além 

disso, conforme se configura essencial a tudo que é pós-moderno de acordo com 

Urry (2001), esse visitante é pós-turista, pois desempenha também o papel de 

protagonista e não meramente espectador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Ao longo do capítulo anterior buscamos abordar as questões que mais nos 

chamaram atenção na pesquisa, no entanto é nítido que não poderíamos abarcar 

todos os dilemas que as mudanças sociais modernas e pós-modernas trazem às 

relações do indivíduo com o mundo que o cerca. Preferimos então, ao invés de 

fechar com uma conclusão, tecer considerações finais, deixando algumas reflexões 

a partir dos resultados de nossa pesquisa. Como vimos no segundo capítulo, os 

movimentos pós-modernos tendem a ser “libertários”, pois somos também “pós” aos 

paradigmas. Portanto, não nos parece propício definirmos os tipos de consumo e de 

motivação turística como sendo mais ou menos “correto” e menos ainda tentar 

normatizá-los como algo único. A Pós-Modernidade complexifica as relações sociais 

e as definições pragmáticas de cultura e consumo. As segmentações turísticas, 

apesar de essenciais ao plano mercadológico, são cada vez mais problematizadas 

pela variedade de desejos que motivam a experiência no turismo.  

O Turismo, porém, não poderia estar mais “confortável” na chamada 

sociedade pós-moderna, pois sendo reconhecidamente uma atividade que é 

moldada por diferentes imaginários, possui grande capacidade de adaptação aos 

desejos individualizados. Sergio Molina, em seu livro sobre Pós-turismo, buscou 

traçar um plano de “produção” de turismo que abarque a vivência da experiência, 

defendendo a criação e adaptação de empresas que identifiquem e criem produtos e 

serviços que servirão de experiência de acordo com os desejos do pós-consumidor. 

No entanto, vemos no conceito do autor a experiência como espetáculo no sentido 

pejorativo que previa Debord, pois cria produtos a partir de uma tecnologia 

desenvolvida para ser capaz de copiar o real, estabelecendo experiências 

inteiramente virtuais. 

Particularmente não acreditamos que esta seja a forma única de 

manifestação do Pós-turismo, tendo em vista que ele assim o chama em virtude das 

mudanças pós-modernas. Estamos mais inclinados a interpretar o Pós-turismo, ou 

se preferir, o Turismo pós-moderno, como movimentações de turistas em busca da 

experiência imaginária, onde os signos que a atividade carrega servem de 

emblemas da identidade de quem o consome. A partir de nossa experiência em 

campo, percebemos o Pós-turismo como uma atividade de consumo que serve aos 

desejos e necessidades do self, e relaciona-se com o indivíduo pelas emoções, ao 
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contrário de motivações massificadas originadas na moda. No Pós-turismo os 

destinos são ressignificados, não necessariamente autenticados, mas principalmente 

associados a “estilos de vida” ao contrário do consumo de status de um destino 

considerado da moda. 

A facilidade de acesso a produtos diversos em virtude do crescimento da 

produção industrial ocasionou em longo prazo um anseio pela distinção social 

desempenhada pelo consumo dos bens simbólicos que passaram a agregar 

identidade ao portador. O Anime Friends, na condição de festival/evento 

“comunitário” que busca a promoção do lazer e do consumo de experiências 

hedônicas configura-se como sustentáculo da identidade de grupos sociais, tendo 

em vista o consumo do lazer como forte determinante na construção da identidade 

do sujeito. O anseio pela realização individual e o prazer como função primordial do 

consumo está diretamente ligada à revolução da imagem na Pós-Modernidade, onde 

o imaginário pode se sobrepor ao físico, onde o signo torna-se consideravelmente 

mais valorizado do que o produto e o atrativo em si.  

É evidente que o consumo do lazer ao qual nos referimos não tem espaço na 

busca do prazer descompromissado, mas sim na busca pelo prazer “autêntico”, a 

aquisição de experiências que têm relação com o self e serve para afirmar o sujeito 

perante o grupo social. O lazer onde se vive temporariamente com o produto da  

imaginação que o indivíduo identifica como sendo próprio a sua identidade, o que 
ele é ou desejaria ser, como é na nossa visão o caso dos cosplayer que quer ser o 

seu herói.  

A relação de pertencimento ao grupo é valorizada no local do evento e 

despertada quando se acredita que é neste território que residem seus gostos, e 

consequentemente sua identidade. Vemos despontar uma espécie de territorialidade 

com relação ao evento em si mesmo, ainda que não haja local fixo para ele. A 

identificação territorial e o sentimento de pertença nos obrigam a pensar os laços 

que alguns visitantes podem criar com esse movimento esporádico. Ainda que haja 

uma mistura desconexa de produções distantes no espaço e no tempo, para nós 

não cabe dizer que tais manifestações não são autênticas, pois todas elas 

relacionam-se de alguma forma com o interior e os sentimentos dos presentes. É 

evidente que não estamos dizendo aqui que todos os visitantes tenham emoções 

despertadas pelo ambiente ou suas atrações, mas averiguamos existir sim parte de 

seu público (em especial os otakus) que fazem do Anime Friends o seu “lugar”. 
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A Pós-Modernidade problematiza as distinções entre representação e 

realidade, criando movimentos turísticos que não são afetados pelo espetáculo, mas 

pelo contrário buscam sua experiência. A função da representação é para nós tornar 

presente à consciência a realidade externa, estabelecendo relação entre imaginário 

e o real. O Anime Friends é nitidamente um espaço que serve tanto à identidade, 

quanto à comercialização, no entanto, independentemente das intenções primordiais 

da Yamato, seja ele um evento que visa ao lucro ante a qualidade ou um evento que 

realmente está voltado para as satisfações de uma “comunidade pop”, nada impede 

que ele desperte emoções autênticas entre os seus visitantes, ainda que respondam 

ao espetáculo da fantasia.  

Essa aceitação ao espetáculo é própria ao turista pós-moderno e por isso, 

nos parece inconsistente definir um momento ou evento qualquer como falsa ou 

fugaz experiência, ao mesmo tempo em que se defende a singularidade de cada 

identidade. Identidade essa que surge não da plenitude da identidade própria ao 

indivíduo, mas da falta de inteireza preenchida a partir do exterior. Para nós, um 

evento como Anime Friends pode constituir uma experiência efêmera para uns e 

“profunda” para outros. Sendo assim, da mesma forma que o espetáculo e o museu 

imaginário se constroem tomando por base elementos que não são concretos, o 

território nascido no evento acompanha os sentimentos dos seus visitantes. O 

evento em si torna-se não somente destino, mas vai além corporificando a noção de 

lugar próprio aos seus participantes, pois gera um sentimento de pertença. 

Especulamos que vemos nessa questão despontar a ideia de um lugar que poderia 

ser dado como “flutuante”, pois se apropria de um evento que independe do local 

onde se promove, sendo passível de mudar seu espaço anualmente sem que se 

perca a territorialidade e as emoções a ele agregadas. 

O movimento turístico não é gerado somente pelas atrações proporcionadas 

pela administração do evento, mas faz-se em prol do encontro do igual. Todo evento 

compreende uma incógnita (uma novidade) a partir do momento em que a maior 

atração são os próprios visitantes; seja nas apresentações cosplays, seja nas 

competições de videogames e jogos de computador ou mesmo no fotografar sem fim 

do flanêur que transita pelo evento absorvendo os diversos signos que lá desfilam. O 

Anime Friends cresceu a ponto de assemelhar-se a um destino turístico, pela 

“dinâmica da própria sociedade”, para evocar Canton, que movida por desejos e 

necessidades apropria-se do evento como parte do seu “universo imaginário”. Para 
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nós, da mesma forma que não podemos normatizar o consumo, igualmente deve se 

evitar estigmatizar o Turismo, pois a “revolução da experiência” surgida na Pós-

Modernidade reserva ao visitante o papel de protagonista, que associado à 

valorização dos desejos, possibilita inúmeras novas maneiras de olhar a atividade. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Action Figures – Literalmente “figuras de ação”, refere-se a bonecos de personagens 
de quadrinhos, filmes e/ou animações de qualquer origem e gênero. 
 
Animê – Do inglês animation (animação), estilo de desenho animado que segue o 
molde japonês. 
 
Animekê – Karaokê voltado a músicas de abertura ou encerramento de animês. 
 
Anime songs  ou anisongs – Músicas de animês, geralmente referente à abertura e 
encerramento das produções. 
 
Card Games – Jogo de cartas colecionáveis com os quais se monta baralhos 
personalizados para combinação estratégica de preferência. 
 
Cyberpunk – Subgênero de ficção científica que descreve uma sociedade futurista 
decadente dominada pela alta tecnologia, numa nova ordem social. 
 
Cosplay – “Brincar de se vestir”; ato de se fantasiar e interpretar o personagem 
escolhido. Serve a qualquer produção, seja animação, filme ou quadrinho oriental ou 
ocidental. Envolve uma preocupação com o contexto e a história do personagem, 
não sendo, portanto, traduzível como “fantasia”. 
 
Cosplayer – Aquele que faz cosplay. 
 
Dogã – Literalmente “imagem em movimento”, nome dado aos animês originalmente 
em japonês. 
 
Fãsubs – Grupo de fãs responsáveis por legendar os animês e mangás a fim de 
disponibilizar na internet. 
 
Fanzine – Junção das palavras fã e magazine. Quadrinhos produzidos por escritores 
autônomos, podendo conter história própria ou servir como paródia a quadrinhos 
profissionais. 
 
Garage Kits – Esculturas feitas manualmente, geralmente amadora, referente 
principalmente a personagens de animês/mangás e produções sci-fi americanas. 
 
Hentai – Qualquer produção cultural que aborde pornografia e cenas de sexo 
explícito. 
 
J-Music – Contração de Japan Music, relativo a músicas japonesas, podendo 
compreender diversos estilos musicais. 
 
J-Pop – Música pop japonesa. 
 
J-Rock – Rock japonês. 
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Kawaii – Palavra japonesa que representa aquilo que é “bonitinho”, fofo, infantil e 
ingênuo. Também nomeia um estilo de vestimenta utilizado pela moda de rua 
japonesa. 
 
Live action – Termo utilizado para definir produções culturais realizadas por atores 
reais. 
 
Lolita – Moda japonesa influenciada pelo estilo Rococó e vestimentas Vitorianas 
europeias. 
 
Mangá – Palavra originalmente em japonês, atualmente refere-se a qualquer história 
em quadrinho com moldes das produções japonesas. 
 
Mangaka – Desenhista e escritor de mangá. 
 
Mupy – Bebida a base de soja e suco de frutas muito vendida em eventos de animê. 
 
Old School – Literalmente “velha escola” em inglês, pode ser comparada a “velha 
guarda”, termo usado para determinar entusiastas de assuntos por vezes 
considerados antiquados. Dentre os fãs de um determinado assunto referem-se 
àqueles que preferem as produções clássicas, seja em quadrinhos, animações, 
vídeogames ou outros. 
 
Otaku – Palavra japonesa usada pejorativamente para referir-se a conhecedores 
fanáticos de assuntos alternativos dados como estranhos a sociedade. No Japão a 
palavra constitui-se ainda hoje como altamente ofensiva. No ocidente foi 
deliberadamente vinculada aos fãs de cultura pop japonesa (BARRAL, 2000). 
 
Ramén – Prato de macarrão tipicamente japonês. 
 
Shojo – Mangás voltados para jovens do sexo feminino com temas românticos. 
 
Shonen – Mangás voltados para jovens e adultos do sexo masculino com temas de 
ação/aventura. 
 
Tokusatsu – Literalmente “efeitos especiais”, também representa um gênero de 
filmes e séries live action que se utilizam desses efeitos com super-heróis como 
“Power Rangers”. 
 
Visual Kei – Estilo visual surgido no Japão na década de 80, valorizado pelos 
excessos visuais muito utilizados pelos grupos de J-Rock. 
 
Yaoi – Mangás ou animês que tratam de homossexualidade masculina. São histórias 
comuns que não necessariamente envolvem cenas de sexo explícito como o hentai. 
 
Yuri – Mangás ou animês que tratam de homossexualidade feminina. São histórias 
comuns que não necessariamente envolvem cenas de sexo explícito como o hentai. 
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ANEXO A 
 

 

Imagem 1 - Atrizes de teatro Takarazuka70. 

 

Imagem 2 - Principais produções de Osamu Tezuka71 

 

                                            
70 Disponível em: <http://mangaharte.blogspot.com.br/2010/07/os-olhos-grande-do-manga.html>. 
Acesso em: 05 mar. 2013. 
71 Disponível em: < http://blogmundodocoringa.blogspot.com.br/2011/12/tezuka-day-biografia-do-
osamu-tezuka.html>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
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Imagem 3 - Kaneda e sua famosa moto em "Akira"72 

 

 

Imagem 4 - Pikachu em Desfile de Ação de Graças, EUA 201073 

 

                                            
72 Disponível em: <http://dimartizando.blogspot.com.br/2012/03/akira.html>. Acesso em: 23 jan. 2013. 
73 Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/mundo/acao-de-gracas-nos-eua-776289.html>. 
Acesso em: 05 mar. 2013. 
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Imagem 5 - Turma da Mônica Jovem, edição especial com participação dos personagens de Tezuka74 

 

 

Imagem 6 - Lolitas no AF 2011 - Acervo Onii-san 

                                            
74 Disponível em: <http://blogdoxandro.blogspot.com.br/2012_03_29_archive.html>. Acesso em: 06 
mar.2013. 
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Imagem 7 - X Japan, banda de J-Rock exemplo de visual kei75 

 

 

Imagem 8 - Exemplo da expressão "Shut up and take my money"76 

                                            
75 Disponível em: <http://dimensao-otomes-e-otakus.blogspot.com.br/2013/02/visual-kei.html>. 
Acesso em: 07 mar. 2013. 
76 Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-uSG_6MTzg3g/T8ZQshxK3oI/AAAAAAAAAOw/ 
lsQh46UItjs/s1600/4323820_460s.jpg>. Acesso em: 07 mar. 2013. 
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Imagem 9 - Action Figure da personagem Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco.77 

 

 

Imagem 10 - Propaganda anti-mangá nos Estados Unidos 

 

                                            
77 Disponível em: <http://www.katamari.com.br/cube/pvc-figures/action-figures/seiya-saint-seiya-
excellent-model/prod_366.html>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
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Imagem 11 - Cenário do jogo “Counter Strike”78 

 

 

 

 

                                            
78 Disponível em: <http://www.portaldogame.net.br/2012/03/baixar-counter-strike-16-pc.html>. Acesso 
em: 07 mar. 2013. 
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ANEXO B 

 

“Cha-la Head Cha-la” – Abertura de Dragon Ball Z79 

 
O céu resplandece ao meu redor 
Vou voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim 
Só a verdade vai cruzar pelo céu azul 
E a verdade vai crescer dentro de mim 
 
Como um vulcão que entra em erupção 
Sua lava vai espalhar 
Verá toda a fúria do dragão 
 
Cha-la head cha-la 
Não importa o que aconteça 
Sempre tenho a força e o poder 
Cha-la head cha-la 
Vibrante o meu coração 
Sente emoção e tem amor pra dar 
 
Cha-la head cha-la 
Não pense em nada, só escuta os 
Sonhos dentro do coração 
Cha-la head cha-la 
Não importa o que aconteça 
Tudo vai ficar melhor 

                                            
79 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=yWgWhuN8wc4>. Acesso em: 07 mar. 2013. 


