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A day may come when we lose 

But it is not today 

Today we fight 

 

(Haverá um dia em que perderemos 

Mas não é hoje 

Hoje, nós lutamos) 

 

Not Today – BangTan Boys (BTS) 
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RESUMO 

Esse trabalho traz como objeto de pesquisa o ritmo musical K-pop no município de Campos 

dos Goytacazes. O objetivo dessa pesquisa é trazer contribuições para a educação na área da 

Sociologia, trazendo discussões como identidade e diversidade cultural através da utilização 

do K-Pop e do circuito jovem K-Poppers, fazendo reflexões sobre questões do próprio trabalho 

de campo em seus processos. Dessa forma foi analisada a influência deste estilo musical na 

importação cultural entre o público ouvinte e em como são dadas estas interações. Tendo como 

análise central a relação existente entre os K-Poppers de Campos dos Goytacazes a pesquisa 

traz como metodologia a observação participante nos eventos realizados e entrevistas. 

Palavras-chave:  k-Pop - Identidade -Diversidade Cultural - Educação  
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ABSTRACT 

This work brings as object of research the K-Pop musical rhythm in the municipality of Campos 

dos Goytacazes. The aim of this research is to bring contributions to education in the area of 

Sociology, bringing discussions as identity and cultural diversity through the use of K-Pop and 

the K-Poppers youth circuit, reflecting on the field work itself in its processes. In this way the 

influence of this musical style on the cultural import between the listening public and on how 

these interactions are given was analyzed. Having as central analysis the relationship between 

the K-Poppers of Campos dos Goytacazes the research brings as methodology participant 

observation in the events and interviews. 

 

Keywords: k-Pop - Identity - Cultural Diversity - Education 
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GLOSSÁRIO 

 

 

AEGYO = São atos ou expressões fofas. Tendem a ser feitas ao tirar fotos ou para participação 

de programas. São utilizadas para fazer fanservice também. 

 

ANIMES= Animações produzidas no Japão. 

 

BIAS = Termo usado para determinar o idol que mais se gosta dentro de um grupo.  

 

BOTTOM = Acessórios de formato redondo com um alfinete na parte de trás usado para 

prender, pode ser utilizado em lugares como roupas, mochilas e bolsas. 

 

BOY GROUP = Vem do inglês, em português significa “grupo masculino”.  

 

BTS = É um boy group sul coreano de K-Pop composto por sete integrantes, com o estilo e 

música com bases no hip-hop. 

 

CARD GAME = Também conhecido como TCG (Trading Card Games), são jogos de cartas 

colecionáveis e trocáveis que respetivamente possuem suas próprias dinâmicas, regras e 

estratégias. 

 

COMEBACK = É o retorno de um grupo com uma nova música ou álbum. 

 

COSPLAY = Cosplay é a junção das palavras inglesas “costume” e “play”, onde cosplayers 

se fantasiam de personagens fictícios, podendo estar relacionados a personagens de animes, 

filmes, séries, entre outros. 

 

DEBUT = É a estreia de um grupo. 

 

DISBAND = É o fim de um grupo. 

 

DORAMA = Também conhecido como “drama”, é a definição generalizada para o nome de 

novelas da Ásia Oriental, possui subdivisões de acordo com o país em que é feito, como: J-

drama (dorama japonês), K-drama (dorama coreano) e C-drama (dorama chinês).  

 

FANSERVICE = Explica-se como “à serviço do fã”, ou seja, para diverti o público, 

geralmente agregado de elementos com conotações sexuais. É usado por fãs de anime e 

mangás. No K-Pop, ocorre quando em determinados momentos, há uma troca de afeto entre os 

idols, podendo ser gestos fofos e em outros casos, ocorre um afeto mais ousado, onde insinuam 

“coisas”. 

 

FANCHANT = São palavras ditas ou cantadas pelos fãs enquanto um determinado grupo de 

K-Pop se apresenta, agindo de forma semelhante a uma “torcida organizada”. 

 

FANDOM = Palavra derivada da junção das palavras “Fan kingdom”, que significa “Reino 

dos fãs” O fandom é um grupo de pessoas que são fãs de um certo artista, grupo, filme e etc.  
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FANFIC = Abreviação da expressão inglesa “fanfiction” que significa “ficção de fã” São contos 

fictícios que não possuem fins lucrativos, são feitas de fã para fã. Existem sites voltado somente 

para as fanfics como: Wattpad e o Social Spirit.  

 

FLOP = O termo flop é dado para determinar algo que não teve sucesso. No K-Pop, ele é usado 

para grupos que não tiveram uma boa média de em comparação com outros grupos, esse fator 

pode encadear o tão temido disband. 

 

GAMERS = São pessoas que jogam games em geral, eletrônicos; cartas; RPG; jogos de 

tabuleiro. 

 

GEEK = Está ligado a tecnologia, modernidade, “coisas eletrônicas”, genericamente são 

considerados geeks pessoas que possuem interesse por jogos, séries, filmes, quadrinhos entre 

outros. 

 

GIRL GROUP = Vem do inglês, na tradução para português significa “grupo feminino”. 

. 

K-IDOLS ou IDOLS = Ídolos sul coreanos, o termo é utilizado para os que fazem parte de 

um grupo de K-Pop ou solista. 

 

K-POPPER = Fã de K-Pop. 

 

MUNDO NERD/GEEK = O mundo nerd ou geek é um termo que utilizo neste trabalho para 

representar junção de diversos grupos/público que frequentam os eventos de anime. 

 

 

NERD = Teoricamente está ligado a pessoas “inteligentes”, que buscam adquirir conhecimento 

profundo em áreas específicas, amantes também da tecnologia e ciência. Muitos nerds fazem 

parte dos geeks, já que muitos gostam e procuram conhecimentos sobre quadrinhos, séries, 

livros, filmes, jogos entre outros 

 

MV = Abreviação para Music Vídeo, é a forma que se designa aos vídeos clipes de K-Pop. 

 

OTAKU = É uma forma como se chamam fãs de animes e mangás, sendo o seu feminino 

“otome”. 

 

REACTION = Sua tradução do inglês é “reação”, o termo é usado para quando as reações de 

alguém são gravadas ao assistir um outro vídeo ou ouvir uma música. 

 

RPG = Abreviação de “Role-Playing Game”, é um jogo onde os jogadores interpretam 

personagens formando uma história, a dinâmica do jogo ocorre sob regras preestabelecidas. É 

um jogo de interpretação, imaginação e também sorte, geralmente o jogo é regido por um 

mestre. 

 

SHIPPER = É quando alguém faz uma junção de determinados membros de um grupo de K-

Pop como um casal, partindo do imaginário dos fãs. 

 

UTT = Uma abreviação da palavra ultimate. Utt é usado para determinar um idol ou um grupo 

“preferido entre os preferidos”. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é analisar o movimento cultural K-pop, visando sua 

contribuição na relação entre juventude e cultura. 

Do ponto de vista teórico pretende-se, através desse estudo, apontar a importância do 

que vem se chamando por “tribo urbanas” ou “circuitos jovens” para determinados grupos de 

jovens em Campos dos Goytacazes. Pretende-se também trazer contribuições para o ensino, 

em especial, para o ensino de sociologia no que tange a discussão sobre identidade e 

diversidade cultural, buscando exemplificações através da organização e a interação existente 

entre os K-Poppers, os chamados fãs do K-Pop e das atividades e projetos realizados com os 

alunos nas escolas. 

Para obtenção de dados para esta pesquisa, foi utilizado como método a observação 

participante e entrevista. Desse modo, o trabalho está baseado no acompanhamento e na 

observação da manifestação de K-Poppers na escola, em eventos de anime, encontros em geral 

e também através do grupo no WhatsApp dos K-Poppers, todos esses encontros foram 

realizados na cidade Campos dos Goytacazes - RJ.  

Houve a ida ao campo em quatro eventos de anime que considero como principais, 

ocorreram na cidade de Campos dos Goytacazes durante o período da minha pesquisa. Eventos 

esses, que são muito esperados entre os K-Poppers, busquei neles compreender a atuação do 

K-Pop nesses espaços podendo traçar o perfil dos K-Poppers e seus interesses. O primeiro 

evento que acompanhei, ocorreu no dia 11 de dezembro de 2016, o segundo no dia 25 de maio 

de 2017, o terceiro evento no dia 25 de junho de 2017 e o último no dia 08 de outubro de 2017. 

Mas, o que é K-pop? Esta é uma pergunta bem frequente, me deparo com ela na maioria 

das vezes que falo sobre o assunto. K-Pop é a abreviação de Korean Pop, gênero musical pop 

sul coreano. São formados através de indústrias musicais, as agências geralmente dividem os 

idols em Boy Groups e Girl Groups, onde geralmente cantam e dançam, grupos mistos são 

atípicos, também existem cantores solos ou duos.  

Apesar de ser um assunto crescente no Brasil, está mais presente entre um grupo 

específico, os jovens. A internet é um dos maiores difusores para esta importação cultural 

coreana chamada de Hallyu1, se iniciou em outros países e também no Brasil. O acesso as 

músicas, aos MVs e vídeos de diversidades em geral relacionadas ao K-Pop, são acompanhados 

                                                           
1 “Onda coreana”. 
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por eles através da internet. As redes sociais, juntamente com os fandoms, possuem um papel 

muito importante, são neles que muitos K-Poppers se conhecem e interagem, sendo usados 

como um dos grandes canais de comunicação. 

Meu contato com o pop sul coreano, também conhecido como K-pop, era apenas como 

ouvinte. A primeira vez que ouvi o K-Pop, foi através da internet utilizando o YouTube em 

2012 com a música sobre o título “Electric Shock” do grupo f(x). Não me recordo o que estava 

assistindo no momento, mas não estava procurando sobre o vídeo, que surgiu como 

recomendado de forma aleatória. Minha primeira impressão foi que a música era bastante 

contagiante, seu vídeo clipe agregado de cores vibrantes e a dança me atraiu.  

A música e a dança sempre fizeram parte da minha vida, desde nova cantava e também 

fazia parte de um grupo de coreografia na igreja. Ver um grupo de meninas que cantavam e 

dançavam me deixou animada. Quando vi o grupo f(x). pela primeira vez, também fiquei um 

pouco confusa, pois para mim todas as integrantes do grupo eram “iguais” quanto aos aspectos 

físicos, exceto uma, na qual não sabia diferenciar quanto ao gênero. 

De acordo com as conversas que tive com o público que ouve ou que conhece o K-pop, 

a questão da não diferenciação de um integrante do grupo para outro integrante é presente, fator 

este que vai se modificando de acordo com o tempo ou quando se vai conhecendo melhor um 

grupo. A dúvida quanto ao gênero também ocorre algumas vezes. 

Nesta época já havia começado a assistir animes2, então, quando assisti o MV logo 

pensei que fosse música japonesa.  Mas, só obtive conhecimento que se tratava do K-Pop após 

o "estouro" da música Gangnam Style do cantor solo PSY3, que se tornou o vídeo mais assistido 

no YouTube no ano de 2012. Em minha última verificação em Setembro de 2017, o vídeo 

ocupa a terceira posição no maior número de acessos no YouTube, ficando atrás apenas de 

Luis Fonse feat. Daddy Yankee com a música sobre o título Despacito (2017) e Wiz Khalifa - 

See You Again feat. Charlie Puth, trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7 (2015). 

                                                           
2 Animações produzidas no Japão 

3 Park Jae-Sang (박재상), mais conhecido pelo seu nome artístico PSY (싸이), nasceu em 31 de 

dezembro de 1977 é um cantor, rapper e dançarino sul-coreano. popular por seus vídeos humorísticos e 

apresentações de palco, PSY teve sua estreia em 1999 através da empresa YG Entertainment. Ele passou a ser 

conhecido mundialmente por seu hit viral Gangnam Style. Em 21 dezembro de 2012 o videoclipe de "Gangnam 

Style" ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Também é o vídeo de K-Pop com mais 

visualizações em um curto espaço de tempo, acumulando mais de 80 milhões de visualizações em 45 dias. (fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psy_(cantor). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/YG_Entertainment
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Com o grande crescimento do K-Pop, me interroguei, por que não pensar o K-Pop como 

objeto de estudo? Quando me encontrei com a proposta de usá-lo como objeto de monografia, 

me deparei com um grande desafio e responsabilidade, já que até então este tema havia sido 

pouco abordado. Foi difícil encontrar dados de pesquisa na área das Ciências Sociais sobre K-

pop, durante a construção desta pesquisa, a única referência que encontrei abordando este tema 

na área da Sociologia no Brasil, foi em um site que falava sobre o autor Ricardo Pagliuso 

Regatieri, no qual ainda publicaria um artigo. Ricardo Pagliuso Regatieri é bacharel em 

Ciências Sociais e possui mestrado em Sociologia, é professor associado do Departamento de 

Sociologia da Universidade Federal da Bahia. Seu artigo foi publicado após a defesa desta 

monografia em dezembro de 2017 na revista “Development and Society” volume 46, sobre o 

título de “Development and dream: on the dynamics of K-Pop in Brazil”. 

Pude observar que este grande mundo do K-Pop é cheio de significados e símbolos. 

Assim que ouvi a música pela primeira vez, me simpatizei pelo ritmo, mas levei um tempo para 

procurar mais sobre. Nesse meio tempo descobri que minha prima ouvia a música sul coreana 

e foi ela que me mostrou outros vídeos de K-Pop. Quando me mudei para a cidade Campos dos 

Goytacazes para cursar a faculdade, morei na casa desta mesma prima durante um tempo. Já 

que ela periodicamente, colocava K-pop para tocar no celular ou na TV no volume alto, não 

pude deixar de ouvir mais das músicas, começando a me familiarizar com o ritmo como uma 

ouvinte passiva. 

Comecei a me sentir como uma K-Popper quando comecei a procurar novos grupos e 

músicas de forma voluntária. Quando passei a conhecer, entender e fazer uso das suas 

linguagens simbólicas, comecei a me sentir "como tal". Sobre a questão da identidade não são 

todos que conhecem o K-Pop que são K-Poppers, assim como não são todos que conhecem ou 

que sabem cantar ou dançar o funk que são considerados funkeiros. Ser K-Popper se trata de 

identificação e pertencimento em relação a outros K-Poppers e também uma ligação direta aos 

K-idols como fã. No entanto, me ver também como uma K-Popper, me trouxe uma 

complexidade a respeito entre o sujeito e seu objeto quanto à neutralidade científica a qual 

desenvolverei no terceiro capítulo.  

O primeiro capítulo busca trabalhar o K-Pop e as suas contribuições para o estudo de 

sociologia, levando em discussão as tribos urbanas e circuitos jovens. O segundo capítulo será 

uma narrativa sobre minhas experiências e observações no campo e o terceiro sobre a 

identidade do K-Popper campista. Todos os nomes pessoais utilizados neste trabalho são 

https://www.academia.edu/35551525/Development_and_dream_on_the_dynamics_of_K-Pop_in_Brazil
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fictícios para preservar a identidade dos colaboradores. Da mesma forma as entrevistas estão 

descritas em seu texto original, sem alteração. 
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CAPÍTULO I - INFLUÊNCIA DO K-POP PARA OS JOVENS E PARA OS ESTUDOS 

SOBRE EDUCAÇAO 

 

A primeira vez que fiz uso do K-Pop com o propósito acadêmico, foi na realização de 

um trabalho para a disciplina Prática Educativa II, proposto em sala pela minha professora que 

veio a se tornar minha orientadora posteriormente. No trabalho, deveríamos apresentar uma 

proposta aula para o ensino médio através de mídia, utilizando como gancho um vídeo que 

poderia ou não ser de nossa autoria. Meu trabalho possuía o intuito de usar o K-Pop, o J-Pop4 

e o B-Pop para trabalhar cultura e diversidade, que é um dos temas do currículo mínimo de 

Sociologia pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). 

 O trabalho foi realizado em dupla, então eu e mais uma colega de turma produzimos 

um vídeo que seria passado para os alunos. Resolvemos então ao invés de apenas mostrar o 

vídeo para nossos colegas de classe, gravar um reaction com alguns alunos do ensino médio e 

mostrar para nossa turma o vídeo com as reações, para que pudéssemos chegar mais próximo 

do que poderia ocorrer na atuação da aula. 

O vídeo de reação foi gravado dentro da nossa universidade com os alunos do ensino 

médio que estavam para a aula do pré-vestibular que a UFF oferece. Foi gravado com quatro 

grupos de alunos, o primeiro formado por três rapazes, outros por três moças, outro por quatro 

rapazes e por último, formado por uma estudante e um estudante. Aproveitamos que estávamos 

na universidade para também gravarmos com três universitários da UFF.  

Os voluntários ao visualizar os MVs5, foram expostos a uma cultura rítmica diferente, 

puderam ter um estranhamento que para o pensar sociológico é de estrema importância. Os 

comentários e opiniões que foram surgindo ao decorrer do vídeo foram muito diversos e 

interessantes.   

Alguns estudantes já conheciam o K-Pop, mas a maior parte dos voluntários não 

conheciam. Tanto os estudantes do ensino médio quanto aos universitários tiverem reações 

diferentes ao vídeo. 

                                                           
4 J-Pop Abreviação de Japanese pop em inglês, traduzido em pop japonês. O B-Pop é o termo utilizado para o 
pop brasileiro, neste caso, o termo se refere à música brasileira que segue o estilo a referência do pop sul 
coreano. 
5 Sigla usada para abreviar música e vídeo na língua inglesa. 
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Apesar de ter sido apenas um trabalho para uma disciplina, acredito que esta experiência 

surgiu como contribuinte na minha vida acadêmica, me dando uma luz sobre meu futuro projeto 

de pesquisa. Pude obter os seguintes resultados sobre as reações e narrativas dos alunos ao 

assistirem ao vídeo:  

O primeiro grupo é formado por três rapazes, apresentaram uma empatia na reação 

dizendo que os grupos apresentando nos vídeos eram “muito bem coreografado”. O segundo 

grupo é formado por três moças, que também apresentaram interesse sobre o vídeo, interagindo 

mais que o primeiro grupo, “parece One Direction6” exclamou uma delas enquanto riam, 

relataram conhecer uma pessoa que gosta “desses coreanos” enquanto assistiam ao vídeo de 

K-Pop. Ao se deparem com o vídeo do Champs (B-Pop), há uma reação de surpresa ao 

perceberem que se tratavam de brasileiros “é aqui no Brasil isso? ”, “é, pode crer”, “se eu não 

me engano, essa banda está imitando a outra, não é não? ”, estranharam ao verem um grupo 

brasileiro utilizando da música semelhante ao gênero K-Pop. 

O terceiro grupo é formado por quatro rapazes, comentaram bastante durante o vídeo, 

além de terem buscado fazer associações com diversos temas como capitalismo e consumo, 

questões sociais e raciais. Ao assistir o primeiro vídeo eles comentaram: “...falando mais sobre 

o capitalismo, tanto que as meninas estavam fazendo compras...”, “...fazendo várias coisas e 

desejando um cara que estava no pôster”. No segundo vídeo eles continuam com outras 

observações, “acho que é mais por causa da cultura... eles provavelmente são da China, Japão, 

e “tão” pegando meio que os traços dos Estados Unidos, que jogam esses clipes, assim de 

moda, mostrando eles em um carro de luxo”, “Coreografia e essas paradas”. Sobre o vídeo do 

Champs (B-Pop): “Agora é um grupo brasileiro de um estilo que parece não ser brasileiro”, 

enquanto um estudante dizia“... uma grande mistura, você vê branco...”, um colega o 

interrompeu dizendo “não começa com essa história de feminismo não cara”, respondeu de 

volta “não é feminismo não cara, a gente vê gente branca, gente com traço de japonês, vê negro, 

tipo assim, aqui no Brasil, está tendo uma grande mistura de raças”. Sobre a última música, o 

J-Pop: “mas esse grupo está querendo mostrar um pouco da cultura da “China”, mostrando 

vários espaços da cidade”.  

O quarto grupo é formado por um casal de estudantes, sendo que o rapaz já conhecia o 

K-Pop, não existem muitos comentários durante a reprodução do vídeo. A quinta voluntária é 

uma estudante universitária da UFF, não demonstra reação alguma ao decorrer da reprodução 

                                                           
6Boyband pop do Reino Unido.  
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do vídeo. Ao término do vídeo, a questionamos sobre sua opinião sobre os MVs que assistiu, 

ela exclamou dizendo, “é muito chato”. O sexto grupo é formado por dois estudantes 

universitários da UFF, logo ao serem abordados por nós sobre se gostariam de ser voluntários 

a participar do trabalho não foram muitos solícitos, mas resolveram participar. 

No geral o vídeo do Champs, expressou alguns sorrisos (risadas) que permaneceram 

quando o vídeo do J-Pop foi iniciado. Os grupos tiveram um grande estranhamento, alguns 

riram logo que começou o J-Pop dizendo ser engraçado o fato de um homem com barba, usando 

vestido, com cabelo estilo “Maria-Chiquinha”. Segundo um aluno: “fazendo algumas coisas 

fofas, uma mistura de ritmos” misturando o rock com “coisas fofas”. Os grupos apresentados 

tiveram uma grande variedade de reações, algumas reações diferentes ou inesperadas, mas 

também existiram algumas semelhanças entre eles, como por exemplo, a comparação do K-

Pop com o pop americano. Alguns voluntários demonstraram desinteresse ao assistir o vídeo, 

mas a maior parte dos grupos demonstraram participativos durante a passagem do vídeo e 

abertos para o novo. Perguntei a todos os grupos se conheciam o K-Pop, para saber se estariam 

assistindo pela primeira vez e também para saber sua popularização. 

A segunda vez que utilizei do K-Pop com o propósito acadêmico foi em minha aula de 

avaliação do estágio supervisionado. A aula foi ministrada no dia 02 de dezembro de 2016 em 

uma turma do terceiro ano de sociologia, em uma escola estadual campista. Tentei pensar em 

uma forma de usar o K-Pop para uma aula de sociologia que seria avaliada em meu estágio de 

licenciatura. Trabalhei então os conceitos de cultura e identidade, temas presentes no currículo 

mínimo de sociologia, utilizando o K-Pop como um exemplo de produção cultural. Para esta 

aula, fiz um outro vídeo, trabalhando apenas com vídeos de K-pop, selecionei quatro partes de 

MVs, dois de grupos femininos7 e dois MVs de grupos masculinos8. 

O objetivo geral da aula era retomar as temáticas cultura e identidade, tendo como 

objetivos específicos, compreender a cultura baseando-se nas três divisões do pensador francês 

Félix Guattari, cultura de valor; cultura-alma coletiva e cultura mercadoria, trabalhar também 

o conceito de múltipla identidade do sociólogo Stuart Hall, promovendo a ligações entre cultura 

e identidade. 

No primeiro momento, foi dado como introdução o significado de cultura, trabalhando 

as três divisões de cultura segundo Félix Guattari, depois conduzi os alunos a pensem sobre a 

                                                           
7Música “TT” do grupo Twice e a música “Very Very Very” do grupo I.O.I. 
8Música “Fire” do grupo BTS e a música “Monster” do grupo EXO.   
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questão da identidade, apresentando o conceito de cultura pós-moderna, onde o indivíduo 

apresentaria identidades múltiplas, segundo o Stuart Hall. 

Após a explicação teórica, reproduzi o vídeo com os MVs de K-pop, como um exemplo 

de produção cultural, que demonstra características específicas apesar das diversas relações 

sociais, para levar em discussão sobre as questões trabalhadas anteriormente. Antes de passar 

o vídeo, perguntei a turma quais entre eles conheciam o ritmo musical, me espantei ao saber 

que a maior parte da turma mesmo não sendo um ouvinte, já conhecia.  

Houve uma boa participação da turma no geral, haviam três K-Poppers na turma que 

mostraram maior empolgação na aula, enquanto o vídeo passava, gesticulavam o corpo, mesmo 

sentados faziam parte das coreografias em sintonia com o vídeo. A turma em sua maioria, 

considerou o ritmo bem parecido com o “pop normal”. Questionei a turma então o que eles 

classificavam como “pop normal”, me responderam dizendo ser o pop norte-americano. Alguns 

alunos estavam ouvindo o K-Pop pela primeira vez, entre eles uma aluna exclamou: "nunca vi 

isso na minha vida" houve um grande estranhamento por parte dela que ficou comparando o 

pop sul coreano ao pop americano, agregando mais "valor" ao americano. O pop americano 

dito como o “normal”, pois pop oriental previamente lhes pareceu estranho, não estava presente 

em seu dia a dia, portanto não se identificaram com ele.  

Estas experiências com a música se transformaram depois em um projeto. O vídeo 

usado para o projeto foi o mesmo utilizado para a primeira proposta de aula na faculdade, 

contendo, então, o K-Pop o B-Pop e o J-Pop. A pesquisa fez parte do PIBID da UFF no polo 

Campos dos Goytacazes RJ. O projeto foi executado em duas turmas do primeiro ano que já se 

encontravam trabalhando com o tema do Currículo Mínimo de Sociologia “Cultura e 

Identidade”, também foi efetuado em uma turma do segundo ano, o projeto foi aplicado em 

trio onde trabalhamos com a turma a temática cultura.  

O início do projeto foi dado com uma breve introdução sobre o que é cultura, a 

princípio, foi perguntado aos alunos o que eles entendem sobre cultura. Alguns deles 

responderam com alguns exemplos como: roupa; comida; músicas e etc., explicamos o 

significado de cultura e sua definição para a sociologia. Na nossa explicação, falamos que a 

cultura são as crenças; os costumes; hábitos; língua; lei; moral que são construídos pelos seres 

humanos, para a sociologia, esses conjuntos são aprendidos de geração em geração como 

herança social, de forma acumulativa, de acordo com o tempo estes costumes se transformam, 
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“perdendo” e incorporando novas características. Que a definição sobre o que é cultura não é 

fixa, que é estudada por diversas áreas do conhecimento e se modificou durante os anos.  

Foi desenvolvida a reflexão de que o conceito pode variar de autor para autor, 

mostramos então a cultura na definição da Margareth Mead (1979), trabalhando os conceitos 

de cultura, personalidade e aculturação. A autora Margareth Mead (1979) é uma antropóloga 

norte americana da Escola de Cultura e Personalidade que discute como a cultura influência na 

construção da personalidade estando em uma constante relação. A autora afirma também que 

não temos apenas uma personalidade, mas personalidades, logo, vários tipos de culturas. 

Trabalhando também o conceito de aculturação, momento em que o indivíduo atribui 

características de outra cultura a sua personalidade, um processo pelo qual o indivíduo aprende 

e assimila os padrões de uma cultura, o indivíduo forma sua personalidade a partir da sua 

cultura. 

 As turmas no início demonstraram-se tímidas quanto à participação na aula, no entanto, 

quando pensávamos juntos o quanto a cultura e neste caso, a música, podia influenciar em 

quem somos e em como vivemos, os alunos se sentiram mais tranquilos quando 

contextualizamos com o cotidiano, começaram a citar exemplos e contar histórias de como 

algumas músicas os influenciaram. 

Usamos o vídeo que continha as quatro partes de clipes musicais, sendo dois do K-Pop 

e um do B-Pop e o J-Pop nesta mesma ordem. Antes do vídeo passar, assim como com outros 

alunos que trabalhei, perguntei se conheciam os estilos musicais, diferente da turma que atuei 

no estágio, poucos alunos já conheciam, em média de cinco alunos no somatório das três turmas 

trabalhadas. 

O momento do vídeo foi o de maior reação dos alunos, com diversos comentários acerca 

do que assistiam, partindo deste princípio, estabelecemos um debate interessante. De forma 

geral, os alunos acharam a cultura apresentada “muito estranha”, os comentários estavam 

relacionados a aspectos como: estilo da música e da dança; roupas; cor da pele; idioma e entre 

outros, fizeram algumas observações em relação aos MVs, as vestimentas, a maquiagem que 

era usada nos meninos, era identificada por eles como “diferente”. Algumas alunas 

comentavam que as meninas do vídeo pareciam bonecas, os alunos também fizeram 

comentários sobre questões raciais ao observar exclamando “só tem gente branca” ao assistir 

ao K-Pop, um deles também disse “não dá, o cara não tem sangue”, apontando para o próprio 

braço. 



10 
 

A última parte do vídeo tratava-se do J-pop, riram durante a reprodução do vídeo, no 

momento em que o vídeo travou por uma falha técnica, um aluno exclamou: “já estava ruim”, 

mas ao término da atuação do projeto, o mesmo aluno disse “semana que vem pode vir 

novamente”. Após o vídeo ser passado, foi levado em discussão para a sala de aula como forma 

de trabalhar os conceitos abortados, os alunos demonstraram interesse com a atividade e faziam 

links com suas realidades.  

 O trabalho buscou compreender o que alunos do ensino médio compreendem sobre 

cultura, se através do exemplo dado em vídeo, conseguem perceber características culturais 

entre os estilos musicais mostrados. Com o objetivo de causar um choque cultural, registrando 

como os alunos se portam ao contato com uma cultura diferente, quais os tipos de recepção 

esses alunos irão ter ao se encontrarem com a música oriental. Trabalhou-se como a cultura 

influência na construção da nossa identidade, e como pensar culturas diferentes provocam em 

nós por vezes um “estranhamento” e a importância em pensar a alteridade. 

Para isto, a turma foi observada durante a execução do vídeo e, ao final, foram 

realizadas algumas perguntas verbalmente aos alunos, para observamos se expressaram seu 

estranhamento (ou não) em relação aos vídeos. O “estranhamento” durante a atividade foi um 

importante gatilho para a compreensão dos conceitos trabalhados em aula e para atingir os 

objetivos desta pesquisa.  

Através dos diálogos com os alunos, conseguimos trabalhar o etnocentrismo de forma 

implícita, pois estava sempre presente em nosso discurso. Portanto, a atividade trabalha na 

perspectiva de se pensar que não existe a superioridade de uma cultura sobre outras e que a 

cultura do outro não é uma ameaça, mas, uma forma diferente de organização social, com 

crenças, músicas e hábitos que lhes são próprios, não sendo melhores nem piores que os 

próprios, apenas diverso. Assim, nossa atividade foi uma demonstração de que apesar de nos 

parecer estranha à cultura do outro, assimilando aspectos desta cultura também refletimos sobre 

a nossa. 

A discussão de cultura através da música instigou bastante a aula, principalmente, 

porque hoje a música tem um alcance mundial e mesmo que não alcance a todos da mesma, 

abre caminhos para a construção de novos conhecimentos sobre cultura e identidade dentro de 

uma sociedade. 

A música circula todo o mundo, cada país ou região possui seus tipos de fazer música. 

Podemos observar através dela, rastros culturais particulares. Ao pensar o K-Pop sobre o 
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âmbito sociológico, como um movimento cultural crescente no Brasil observa-se através das 

pesquisas realizadas, suas problemáticas e diferenças visando pensar nas suas contribuições 

para o ensino de sociologia como um ritmo musical no sentido da cultura e suas diversidades. 

 

1.1 K-Popper, tribo urbana ou circuito jovem?  

O Sociólogo Francês Michel Mafessoli (1980) possui uma crítica sobre o pensamento do 

individualismo que vem junto com a modernidade, para ele não vivemos em um tempo individualista e 

sim num tempo de agregação, onde as pessoas possuem a necessidade de se reunir.  

O termo tribo urbana para o francês Michel Mafessoli (1980) surgiu para tentar explicar o 

surgimento de vários grupos de jovens que se diferenciavam não apenas por serem jovens, mas uma 

diversificação que se iniciou entre os grupos jovens. Cada grupo tinha o seu território, visual próprio, 

seus códigos de comportamento, um estilo musical que não é ouvido pela grande massa, fazendo seu 

uso como um estilo alternativo. 

Esta ligação é dada através da identificação, mostrando seus pertencimentos através dos 

símbolos, algo que os deixa em comum entre seu grupo e o diferencia do restante, passando assim então, 

a ter uma vivência em comum. Para que isto ocorra, é necessário a presença de um elemento em comum, 

como por exemplo, a relação de interesse entre um mesmo estilo musical e esportivo, os puncks; 

góticos; surfistas; torcidas de futebol são classificados como tribo urbana segundo o autor. 

Para o autor, tribo urbana seria o tribalismo pós-moderno. A pós modernidade seria o encontro 

da tecnologia com o arcaico, neste sentido, a internet não vem para criar um homem solitário, preso no 

seu próprio mundo, mas para regar os sentimentos e práticas que sempre tivemos, como a amizade, 

briga, amor, namorar e conversar.  

Mafessoli acreditava que estávamos no momento do início de uma outra era, chamada de 

cultura do sentimento, onde o que mais queremos é vibrar em comum, a vontade de sentir prazer no 

sentido de cuidar de si, cuidar do seu corpo e onde o fundamental é querer estar com o outro, valorizando 

sentimento e afeto. 

Com internet a troca de informações e relações pode ocorrer de forma mais rápida, diferente do 

tempo do tribalismo, estamos no tempo do multiculturalismo. Sem a posse de uma identidade 

permanente, o indivíduo que hoje possui essas múltiplas identidades também pode participar de várias 

tribos ao mesmo tempo. Segundo Mafessoli, um dos um dos maiores problemas é fazer com que essas 

tribos conversem, se relacionem e respeitem, aceitando as diferenças das outras tribos. 
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O autor analisava o comportamento dos jovens nos centros urbanos e os seus territórios. 

Analisava os mini grupos como uma emocional. O contexto social que serviu de análise por Mafessoli 

não é mais o mesmo dos momentos atuais, houve bastantes transformações na forma das interações dos 

jovens. Podendo assim comprometer o uso do termo tribo urbana. 

José Guilherme Cantor Magnani (2005) faz uma crítica sobre a limitação deste termo, sendo 

mais metafórico que conceitual, se tornando um pouco difícil para pensar o jovem que vive na 

atualidade. Quando se fala em tribo, pensa-se em grupos delimitados, com costumes e regras muito 

particulares, com um distanciamento muito grande da população é quase como se vivessem isolados. 

Dizendo o contrário do seu sentido original. O termo também pode vir agregado de preconceito, 

segundo o autor.  

Magnani não descarta o termo tribo urbana, assim como as antigas tribos se identificavam com 

determinados meios, os da atualidade também possui seu espaço, sendo marcado por bairros, ruas, 

lugares entre outros.  Porém, muitos grupos juvenis, possuem uma dificuldade em se tornar visível no 

espaço público, não sendo identificados com tanta facilidade, possuem o mesmo tipo de pertencimento 

existente nas tribos urbanas, mas eles se manifestam de outras formas.  

A partir deste princípio, Magnani faz uso do termo circuito jovens. O principal fator que 

diferenciaria as tribos urbanas dos circuitos jovens seria a não apropriação de um território demarcado 

pelo seu grupo e a extensão que esse grupo pode ter. Seus encontros geralmente são marcados por 

momentos de lazer  

Percebo então os K-Poppers como um tipo de circuito jovem em Campos dos Goytacazes. Eles 

não possuem um lugar de ocupação territorial na cidade, seus encontros geralmente são feitos em 

eventos de animes como uma forma de lazer e não de demarcação territorial. Muitos desses 

reagrupamentos são dados por grupos em redes sociais, denominados de fandoms. Não é necessário que 

um K-Popper esteja em contato pessoal com outro semelhante para se tornar um como fazem as tribos 

urbanas. 
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Capítulo II - O CAMPO EM CAMPOS: O K-POP SE REVELA EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES  

Tentar observar a atuação do K-Pop na escola pode não ser uma tarefa demasiadamente 

fácil, muitas vezes ela pode não se manifestar publicamente, os K-Poppers se misturam aos 

demais alunos, quando estes não carregam símbolos, ficava difícil de identifica-los.   

Certo dia, em uma das turmas da escola na qual sou estagiaria, a mochila de um dos 

estudantes me chamou atenção. Pude observar que nela havia alguns bottons de esferas do 

dragão, pertence a um anime popular aqui no Brasil, chamado DragonBall, que passava na TV 

aberta. O fato de estar com este símbolo não significava que ela conheceria o K-Pop, mas já 

que usava um objeto vindo do mundo do anime, tinha uma possibilidade de conhecer o K-Pop. 

 

 

Figura 1 – Bottons na frente da mochila sobre K-Pop e ao verso de esferas do dragão do 

anime Dragon Ball.  Foto: Maressa Batista 02/12/2016. 

 

Na sexta feira dia 11 de novembro de 2016 esta mesma aluna me chamou a atenção 

com um casaco escrito “Suga”. Sua tradução literal é açúcar em inglês, podendo assim passar 

despercebido, porém, Suga também é o nome de um dos integrantes da banda sul coreana BTS9. 

Ela estava de costas para mim e fazendo uma atividade avaliativa, o que me impediu a 

aproximação no momento. Pude confirmar minhas suspeitas sobre se realmente tratava-se da 

banda sul coreana quando ela se virou para sair da sala, foi quando pude constatar o slogan do 

                                                           
9Bangtan Boys, em coreano: 방탄소년단. 
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grupo em seu casaco, esta figura é na forma de um colete a prova de balas com as letras BTS 

escrito. Cada grupo de K-Pop possui um slogan para representá-lo. 

Fui procurar a aluna para tentar uma aproximação na próxima aula dia 18 de novembro 

de 2016. Na escola, estava sendo comemorado o dia da Consciência Negra. Conversei com o 

professor da turma do estágio sobre a estudante e perguntei se ele sabia de quem se tratava, 

segundo as características que dei o professor me revelou que se tratava da Layla. Fui a procura 

da estudante pela escola já que não haveria aula em sala em função as atividades do dia da 

Consciência Negra que seriam realizados na escola. Não gravei seu rosto, só tinha seu nome e 

apenas me recordava da sua mochila e de seu cabelo vermelho. No pátio, ao lado da quadra, 

avistei uma garota com características semelhantes, então resolvi me aproximar e a abordei. 

Perguntei se ela era a aluna, no qual o professor havia me dado o nome, também disse 

a ela que estava a sua procura. A estudante então, com um olhar espantado, me confirmou 

dizendo que sim. O primeiro encontro me senti um pouco desconfortável, não sei se é porque 

sou uma pesquisadora novata ou se a questão da abordagem é sempre complexa. Não sei se a 

fiz da forma correta, pois disse que estava a procurando sem ao menos dizer o motivo, no 

mínimo ela deveria se assustar. Para deixar a situação mais constrangedora, precisei atender 

uma ligação sem ainda dizer o motivo no qual a procurava. Quando voltei, ela ainda estava no 

mesmo lugar como havia pedido, somente então, após passar alguns minutos pude me explicar 

adequadamente.  

Disse a ela que havia a observado na última aula seu casaco do BTS e falei sobre minha 

proposta de trabalho em relação ao K-Pop. Assim que consegui me esclarecer, a conversa se 

tornou mais harmoniosa. A aluna estava acompanhada de um outro amigo e de sua irmã Lena, 

na qual também escuta o K-Pop. Nesta conversa preliminar que tive com as duas, 

demonstraram bastante interesse na minha pesquisa e em contribuir de alguma forma, me 

dando seus contatos antes mesmo de pedir. Uma delas teve que sair primeiro, pois alguém a 

esperava no portão da escola. Para minha surpresa ela volta dizendo "minha amiga também 

quer participar, vai lá explicar o projeto para ela". Fui ao portão da escola, nos apresentamos e 

expliquei novamente meu projeto de pesquisa. Neste dia, conheci as irmãs e sua amiga Naome, 

que se tornaram umas das minhas principais interlocutoras para minha iniciação ao campo. 

Nesta conversa preliminar algumas informações me foram muito enriquecedoras. 

Perguntei sobre a atuação do K-Pop aqui em Campos dos Goytacazes, contaram-me sobre a 

participação do K-Pop nos eventos de animes no qual eu já tinha conhecimento. Segundo elas, 
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nesses eventos puderam conhecer jovens de outras escolas que ouviam o K-Pop também me 

falaram sobre a loja Cereja Nerd situada em Campos onde vende produtos de animes, games e 

também produtos relacionados ao K-Pop. 

Percebo que estranhar o familiar não é uma tarefa tão fácil, o K-Pop é um ritmo ao qual 

tenho empatia, tive que me “vigiar” sobre a postura em que iria encarar esta conversa. Dizer 

que o pesquisador irá ficar a parte sem deixar-se envolver com sua pesquisa, não passa de uma 

utopia, mas também devemos demarcar suas limitações, se o pesquisador não conseguir 

estranhar os fenômenos sociais, mas se identificar apenas como um semelhante, a pesquisa 

cientifica passa a trazer complicações quanto à metodologia e análise. Acredito que encontrar 

o meio termo entre esses dois polos é um grande desafio. 

No dia 23 de novembro de 2016, estava no ponto de ônibus para voltar para casa após 

a aula da faculdade, encontrei por acaso a Naome no ponto. Acenei de longe, mas não fui 

reconhecida à primeira vista, aproximei-me então e me identifiquei, logo então fui reconhecida. 

Consegui conversar um pouco com ela antes de pegar o ônibus, contou-me que ela junto com 

sua amiga Layla possuem um grupo cover de K-pop e se apresentam em concursos realizados 

em eventos.  

O grupo possuía seis integrantes, mas apenas a Layla e a Naome participariam do 

próximo concurso de K-Pop em Campos dos Goytacazes que ocorreria no evento Anime Force 

no dia 11 de novembro de 2016.  Já que o concurso aconteceria no período de final de ano, as 

demais não poderiam participar dos ensaios devido a estudos da faculdade e escola. 

No dia 28 de novembro de 2016 fui à loja Cereja Nerd sobre a indicação das estudantes. 

A loja abriu em março deste mesmo ano, estava localizada na Avenida 28 de Março em Campos 

dos Goytacazes. Possui produtos como bottons, anéis, chaveiros, cordões, bonecos em 

miniaturas dos personagens de animes, bonés, tocas, blusas, abajures, bolsas, mochilas, placas 

ilustrativas, canecas, almofadas, pulseiras entre outros. Um dos funcionários da loja me contou 

que a loja deveria se chamar “Cereja Geek”, mas teve o nome como “nerd” por uma questão 

de marketing, já que este é o nome mais popular. Muitos destes produtos são produzidos pela 

loja, estes produtos estão relacionados ao " mundo geek” ou “nerd" como é mais conhecido, 

como por exemplo: games; animes e desenhos; filmes; séries e também o K-Pop. 

Recentemente, a loja se encontra no Shopping da Av. 28, com esta mudança, a loja cresceu em 

seu tamanho, obtendo mais produtos que antes, a mudança da loja  para o Shopping, trouxe 

também mais visibilidade.  
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Sobre o a motivação dos proprietários em abrir a loja; entre diferença entre uma loja e 

outra; o público que recebem e sobre os produtos que mais vendem no geral, obtive a seguinte 

resposta da proprietária:  

Bom, é... sobre abrir a loja, no caso as coisas foram acontecendo. Eu não queria de 

início abrir loja, eu nunca pensei em abrir loja. É que eu comecei vendendo bottom, 

e do nada acordei um dia e pô pensei, “Ah como é que faz bottom?” Porque eu tinha 

na adolescência bottom, eu já gostava né, eu já tinha ido a vários eventos de anime. 

Então sei lá acordei com vontade de saber como é que fazia, pesquisei e vi que dava 

pra comprar. E que eu sabia já editar imagens né, porque eu fazia desingn gráfico, 

então assim, foi acontecendo aos poucos né. Então eu comecei vendendo bottom na 

faculdade, depois teve o primeiro Goyta Anime que eu fui vendendo só bottom, aí  

depois do Goyta Anime, a gente passou querer a fazer outros eventos então a gente 

acabou (fazendo). E o que me motivou mais abrir a loja física é saber que não tinha 

nenhuma e que tem público na cidade né, tem muita gente que gosta e não havia loja. 

Então isso me motivou bastante né. A gente que começou pequeno, por exemplo, 

tendo a última loja ajudou bastante. Agora a diferença entre a primeira loja e essa, foi 

porque como a gente pegou lá pra começar né, por ser um local mais barato, ajudou 

a gente, mas ajudou até certo ponto porque era muito ruim, é... em questão de passar 

pessoas em frente, é difícil de parar carro então isso limitava muito meu público. 

Entendeu? A diferença entre a loja antiga e a nova é com certeza a localidade, a 

localidade fez muita diferença, é... por ser no shopping, consegue captar mais gente, 

o local é melhor dá pra pessoa parar o carro. Agora assim, em quantidade de pessoas 

com certeza o maior público creio que seja o adolescente. É o maior público, mas eu 

não sei se é um público que consome mais, se é o público que compra mais. Porque 

por um lado o público adolescente não trabalha não tem o seu dinheiro, então é mais 

difícil de comprarem coisas né, dependem muito dos pais. Então talvez o público que 

compra mais seja o jovem, o que tem lá seus 18 pra cima, que as vezes tem um 

trabalho ou uma bolsa ou coisa do tipo, faz algum bico. Então, eu realmente não sei 

te dizer exatamente, mas de quantidade de pessoas que vai com certeza é os 

adolescentes, mas creio que seja o público jovem e os pais dos adolescentes e das 

crianças que compram mais, creio que seja assim. Agora sobre o que mais vende na 

loja cara, olha, (risada), eu não sei te dizer também. É muito complicado porque por 

exemplo, o bottom vende bastante, mas é muito baratinho né. Agora uma coisa que o 

pessoal gosta muito é camiseta se a gente tivesse mais camiseta e tivesse sempre todos 

os tamanhos, eu acho que venderia muito, acho que talvez realmente o que venda 

mais seja camiseta (Entrevista em 14/11/2017).  

 

Os donos já conheciam o K-Pop, entretanto, assim que a loja foi inaugurada, não tinham 

a intenção de inserir produtos relacionados ao K-Pop, pois não sabiam se haveria demanda 

suficiente. A pós começarem a perceber que havia um público, resolveram introduzir produtos 

relacionados ao K-Pop após 4 meses de loja. 

 Segundo os proprietários da loja, mesmo havendo procura, os produtos às vezes 

demoravam um determinado tempo para ser vendido, situação que foi mudando de acordo com 

os meses. Segundo os donos e o vendedor da loja, a procura sobre os produtos relacionados ao 

K-Pop e a sua venda, também tem aumentado. No começo, sentiram bastante dificuldade para 

saber a diferença entre os grupos, ainda hoje passam por algumas dificuldades relacionadas e 

este fator, já que até então antes de trabalhar com a venda, não tinham nenhum (ou quase 

nenhum) contato com a música sul coreana.  
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Perceberam alguns tipos de comportamentos “estranhos” sobre alguns clientes, 

relataram que quando entravam e viam algum tipo de produto relacionado ao grupo de K-Pop 

ao qual eram fãs, alguns se empolgavam ao ponto de gritar dento da loja. Certa vez, viram duas 

garotas que não se conheciam se abraçando dentro da loja, porque as duas encontraram o gosto 

do K-Pop em comum. Mais tarde no evento de anime descobri que uma das meninas desta 

história era a Layla que conheci na escola. 

Minha ida a loja Cereja Nerd foi para comprar o ingresso para ir ao evento Anime Force 

a qual falarei sobre adiante, mas, ao mesmo tempo aproveitei para fazer breves observações da 

atuação do K-Pop na loja. Fui acompanhada por minhas colegas de classe Camila e Lorena, 

apesar de sabermos mais ou menos a localização, confundimos com uma loja Card Game Zone 

que se encontra na mesma rua, lá nos informaram o local e podemos chegar rapidamente.   

Logo quando entrei na loja, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foram 

as placas do BTS que estavam na prateleira. Neste momento, a relação de pesquisadora e de fã 

se misturava. Estava acostumada a ver o K-Pop sobre a tela de um computador ou celular. 

Estava se mostrando para mim de uma forma diferente, pela primeira vez estava materializado, 

de uma forma tocável. Neste momento, certa emoção me envolveu. Esses conflitos que esta 

pesquisa me proporciona vem contribuindo para minha formação acadêmica, por permitir 

vivenciar e refletir sobre o papel do pesquisador e a pessoa pesquisador que não pode deixar 

de ser analisada. 

 Para ser fazer pesquisa, não é necessário ir a um lugar distante ou buscar algo que 

seja totalmente fora da realidade do pesquisador. Coloco-me no desafio de estranhar algo que, 

para mim, é tão familiar. Precisei, então, fazer uso da imaginação sociológica proposta por 

Wright Mills (1969) para obter um distanciamento do meu objeto de pesquisa sem me basear 

apenas em minhas experiências como uma “igual”, mas estranhar para além das minhas 

preconcepções:  

O que precisam, o que sentem precisar, é uma qualidade de espírito 

que lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a razão, a fim de 

perceber, com lucidez, o que está ocorrendo no mundo e o que pode 

estar acontecendo dentro deles mesmos (MILLS, 1969, p. 11). 

 

Para o autor, não se é necessário viver como ator de uma determinada situação para 

compreender o que está ocorrendo, o indivíduo se torna consciente através da observação. 

Fazendo uso de um certo distanciamento, ao invés de apenas se basear na perspectiva das 
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experiências pessoais e das concepções culturais preconcebidas. Com isso, ele passa a 

compreender as ligações existentes entre o ambiente social e pessoal. 

 

2.1 A socialização e interação entre os K-Poppers  

Conheci o anime em 2012, no período em que ainda estava no ensino médio na cidade 

de Cabo Frio. Nesta época, os eventos de anime já tinham bastante força onde morava, tendo 

início por volta de 2008. Comparado com a cidade a qual cresci, os eventos de animes em 

Campos dos Goytacazes são recentes, sendo introduzido à cidade no ano de 2015.  

O primeiro evento que ocorreu em Campos dos Goytacazes foi o Goyta Anime, tendo 

duas edições no ano de 2015 e a terceira que ocorreu em agosto de 2016. No momento em que 

comecei minha pesquisa para a monografia, quatro eventos de anime haviam ocorrido na 

cidade, estando incluso neste número uma edição do Comic Goyta em agosto de 2015, em 

seguida, surgiu o Anime Force no qual acompanhei em dezembro de 2016. Dos cinco eventos, 

os três últimos tiveram um espaço reservado ao K-Pop, contendo a competição de dança. 

Quando fui a campo, uma das jovens que estava dentro de uma sala reservado ao K-Pop disse 

que o estilo começou a ter um espaço no evento por reivindicação dos K-Poppers, anunciando 

seu interesse pela dança. 

O primeiro grupo de cover de K-Pop ao qual tive acesso na cidade foi o grupo Lier 

Lipstick10, tive o primeiro contato de forma rápida pois conheci a Layla na escola onde estava 

estagiando e logo em seguida a Naome através da mesma. Soube por elas que estavam 

ensaiando para o próximo evento de anime que ocorreria na cidade, perguntei se elas me 

permitiriam acompanha-las em um dos seus ensaios. Ainda estavam em dúvidas sobre o local 

do ensaio, me falaram sobre o espaço que um amigo da Naome disponibilizava para os ensaios 

do grupo, mas, não sabiam se estava disponível no dia, então talvez o grupo fosse ensaiar em 

casa. 

Avisaram-me que ensaiariam em uma quinta feira, no dia 08 de novembro de 2016, me 

permitindo acompanha-las. Ao chegar do dia, me informaram que ocorreria na casa da Layla. 

O grupo Lier Lipstick era composto na época do ensaio por seis meninas, duas tinham 14 anos 

de idade, uma possuía 15 anos, uma com 18 anos, uma com 20 anos e a mais velha com 24 

anos. Apesar de possuírem seis meninas, apenas duas delas estavam no ensaio, a Layla e a 

                                                           
10  Tradução do inglês como “batom mentiroso”. 
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Naome, apenas elas participariam da próxima competição, pois as demais, segundo elas 

estariam atarefadas com compromissos da escola ou faculdade como já avia citado. 

Antes do ensaio começar, me contaram um pouco sobre como se conheceram e de suas 

participações com o K-Pop nos eventos anteriores à minha pesquisa. Elas se conheceram no 

Comic Goyta que ocorreu em novembro de 2015, informaram-me que no primeiro concurso 

que participaram, ganharam a primeira posição, na segunda competição atingiram o segundo 

lugar e estavam caminhando para a terceira competição.  

O ensaio foi realizado na varanda da casa da Layla, a música foi colocada no 

computador que ficou em cima de uma mesa para que pudessem dançar. Alguns momentos 

levavam a sério na questão do acompanhamento da música, dos passos e da sincronia entre as 

duas, em outros momentos, riam e brincavam durante o aprendizado da coreografia da música.  

Já que o muro que dividia a varanda da casa da rua era um muro baixo, era visível para as 

pessoas que estivessem passando na rua no momento, percebi que algumas pessoas passavam 

olhando para dentro da casa enquanto elas estavam ensaiando. Quando questionei sobre isto, 

me falaram que era normal, disseram que algumas pessoas acabavam sempre olhando e que já 

estavam acostumadas com isso. 

Não só ensaiaram a música que iriam dançar no evento, também colocaram outras 

músicas para dançar como distração, neste momento também dancei junto com elas. Após 

dançarmos, sentamos na frente do computador e assistimos a alguns vídeos. A Naome colocou 

através da internet o vídeo do Youtuber brasileiro Felipe Neto, onde fez um vídeo para seu 

canal reagindo ao K-Pop. Enquanto assistíamos uma delas exclamou “falaram mal do TOP11”, 

mostrando insatisfação no tom de voz, sobre as “brincadeiras” que o Youtuber fez ao K-idol.  

Colocaram um outro vídeo onde mostrava um show de um grupo de K-Pop masculino, 

neste show, dois dos membros sensualizavam entre si, um deles estava sem camisa e com uma 

algema em uma das mãos, cantavam de frente para o outro, enquanto agarrava-o pelo cabelo, 

e o outro em devolução, enquanto cantava segurou-o pelo pescoço, com uma aproximação 

corporal e uma conotação sexual, enquanto trocavam algumas carícias. Me espantei ao assistir 

o vídeo com elas e perguntei o que era aquele vídeo, disseram que se tratava de um “fanservice”. 

                                                           
11 Nome de um dos integrantes do grupo BigBang. 
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Enquanto navegavam pela internet, conversaram sobre os relacionamentos dos idols, 

sobre seus tipos de cabelos, falaram sobre ter saído a tradução de uma música que elas queriam. 

Perguntei se geralmente procuram saber das traduções das músicas que escutam, disseram-me 

que sempre procuram saber das traduções, mas não conseguem pesquisar de todas as músicas 

que escutam. 

Algumas palavras que são utilizadas pelos K-Poppers apareceram no decorrer da minha 

observação no ensaio, como: bias, “flopou”12, fandom, fanservice, a palavra crush que não é 

particular dos K-Poppers também apareceu, uma delas exclamou “amém GD13!”. Percebi com 

o tempo que a mistura de expressões religiosas com o K-Pop era feita em alguns momentos 

pelos K-Poppers.  

Pude observar que o concurso K-Pop que ocorre nos eventos possui um grande valor 

para o grupo, onde o primeiro lugar é almejado, mas o processo do ensaio também é feito de 

forma descontraída, buscam fazer deste momento também como um lazer, fazendo “coisas de 

K-Popper”, como dançar, ouvir as músicas, conversar sobre as músicas, conversar sobre os K-

idols e outros. 

No dia 11 de dezembro de 2016, ocorreu o primeiro Anime Force na cidade, evento 

este para qual o grupo Lier Lipstick ensaiava. Foi o primeiro evento de anime que compareci, 

apesar de gostar de anime a alguns anos, foi a primeira vez visitando este espaço. Já tive 

vontade participar de eventos outras vezes, mas a tempos atrás nunca imaginaria que seria em 

posição de pesquisadora. 

Tinha uma vaga ideia de como é um evento de anime através de relatos de amigos e 

também por fotos, mas a experiência no campo me causou grande estranhamento. Ver tantas 

pessoas no local falando sobre animes, K-Pop, pessoas vestidas caracterizadas de personagens 

de desenhos, animes, e filmes, me fez realmente perceber que existe uma considerável 

proporção de jovens que curtem este grande universo nerd/geek, lá esta a identidade oculta, se 

revela sem, aparentemente, nenhum medo.  

O evento ocorreu no Instituto Profissional Laura Vicunha situado no Centro de Campos 

dos Goytacazes. Já que não sabia exatamente sua localização, me encontrei com a Layla e a 

Naome para irmos juntas.  

                                                           
12 Derivado do “flop” 
13 Fazendo menção do G-Dragon, nome de um idol integrante do grupo BigBang. 
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 Naome precisava pegar um amigo na rodoviária Shopping Estrada, eu a Layla nos 

encontramos com ela no Centro. Seu amigo veio de Rio das Ostras -RJ, era sua primeira vez 

em Campos e também a primeira vez que encontrou a Naome. Os dois se conheceram em um 

jogo online a pouco mais de uma semana antes do evento. Quando chegamos ao encontro deles, 

para minha surpresa tinham mais dois garotos que estavam com eles, logo achei que fossem 

amigos dela, porém, quando me foi apresentar, ela não sabia seus nomes. Explicaram-me então 

que os outros dois também estavam na cidade pela primeira vez e já não sabiam a localização 

exata do evento se juntaram a eles.  

Um grupo de três pessoas passou a ser de quatro, mas na verdade acabou virando um 

grupo de seis. Alguns entre nós, esqueceram de comprar o 1kg de alimento não perecível para 

entregar na entrada, então fomos ao supermercado para comprar. No supermercado fui 

abordada por uma garota, perguntou se estávamos indo para o Anime Force, sendo 

confirmando sua suspeita, perguntou se poderia se juntar a nós. Achei muito interessante como 

o grupo que saiu em jornada ao evento cresceu no momento em que nos identificavam. Neste 

momento, um dos que estava conosco disse que é muito fácil chegar nos eventos, "se tiver 

alguém se vestindo esquisito, é só seguir".  

Era possível perceber que chamávamos a atenção por onde passávamos, talvez por ser 

um grupo de sete pessoas que se vestiam de uma forma característica, alguns usavam o  preto 

como cor predominante na roupa, com figuras de desenhos estampadas, duas pessoas possuíam  

o cabelo colorido (ou descolorido), uma usava uma tiara em forma de orelha de gato, era 

presente de forma geral  o uso de cordões, colares e (ou) pulseiras com símbolos referentes a 

cultura nerd/geek. 

Chegando em frente à escola, havia uma grande fila, composta em sua maioria por 

jovens. Alguns carregavam uma sacola com um 1kg de alimento nas mãos para cumprir com a 

exigência do evento. Desde a fila, pude perceber o estilo do público que frequenta esse evento. 

Alguns tinham o cabelo colorido, maior parte usava sapato fechado, a maioria dos rapazes 

usavam mochila. Pude observar que alguns tinham adereços como: meninas com tiara de orelha 

de gato, meia 3/4  ou até o início das coxas, vi também usarem blusa do anime Naruto, blusa 

de K-Pop, blusa de banda de rock, na fila, dois rapazes estavam usando cosplay do Ruffy, 

personagem do anime One Piece, eles usavam uma bermuda azul clara jeans, camiseta 

vermelha com botões amarelos e um chapéu de palha amarelo com uma fita vermelha em torno. 

Fiquei na fila junto com a Naome e Layla, mais uma vez ouvi uma frase onde misturava 
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expressões religiosas com o K-Pop, uma delas disse “GD é o meu pastor e o K-Pop não me 

faltará”. 

Logo que os portões se abriram, a fila foi se direcionando para a entrada. Na recepção 

foi pedido o ingresso do evento e o 1Kg de alimento não perecível, a próxima etapa era passar 

pela revista, onde eram revistados por pessoas do mesmo sexo. Quando chegou a minha vez de 

passar por ela, a jovem pela qual estava revistando reparou no meu cordão e exclamou “BTS!”, 

e com um sorriso me liberou para entrar no evento. 

Assim que entrei no evento, me senti como se estivesse entrando em uma outra 

realidade, tudo era muito diferente do que eu havia presenciado, o ambiente, as pessoas, as 

vestimentas, o entusiasmo geral das pessoas era cativante. Primeiro procurei percorrer toda a 

área do evento, pude observar que o local era dividido em algumas partes, mas, já que ocorriam 

coisas simultâneas ficava difícil acompanhar tudo que ocorria. Havia um local reservado para 

os estandes, onde vendiam produtos variados relacionados a filmes, séries, jogos, animes, 

desenhos e ao K-Pop. Dentre os estandes, pude encontrar produtos relacionados ao K-Pop em 

dois, um pertencia à loja Cereja Nerd na qual mencionei anteriormente e, em outra, que 

pertencia a um casal que também possuía uma loja fixa, mas se localiza em outra cidade.  

Anteriormente essa segunda loja era um vídeo locadora, mas com o tempo passou a 

vender produtos nerd/geek, começou a introduzir alguns produtos na loja relacionado ao K-

Pop pois o público começou a pedir. Entre esses dois estandes pude encontrar bottons, placas, 

figurinhas, camisas, canecas, mousepeds, cordões, relógios, que estão diretamente ligadas ao 

K-Pop, em outras lojas pude encontrar produtos como tiaras de orelhinhas e máscaras, 

gargantilhas que são produtos que os K-Poppers usam com frequência, apesar de não fazerem 

menção ao de K-pop diretamente, está ligado ao estilo do K-Popper. 

Fui a procura da sala K-Pop, pois na programação do evento na página do Facebook 

dizia que haveria um espaço dedicado ao K-Pop. Chegando na sala, percebi que estava 

praticamente vazia, apenas algumas pessoas estavam sentadas pelo chão conversando, resolvi 

aproveitar o momento para andar pelo evento e perceber como se dava a sua organização. 

Do lado de fora em um espaço coberto, estava dedicado aos jogos, havia um fliperama 

chamado Multi Games e ao lado, um Video Game XBOX, onde o público era livre para jogar. 

Neste mesmo local, pessoas se reuniam para jogar os card games, como por exemplo: jogos de 
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RPG, Magic, YU-GI-OH! entre outros, neste mesmo local havia um estande separado dos 

demais, voltado para o público dos cards. Mais tarde, este local coberto passou a também 

vender lanches.  

A escola possui duas quadras que foram usadas para funções diferentes: uma 

funcionava como palco principal, a outra estava próxima ao espaço dos jogos, funcionava um 

tipo de “batalha”, onde pessoas entravam com martelos, espadas e escudos para batalharem 

entre si, nenhumas dessas armas eram nocivas, eram feitas de materiais próprios para estas 

“batalhas”, não sendo usados de forma violenta. 

Andando um pouco mais adiante, encontrei uma sala com a porta aberta, tinha uma 

mesa com lanches, balas e frutas, algumas pessoas que estavam dentro me explicaram que eram 

para os cosplayers14. Já que os cosplayers não estavam lá, outras pessoas estavam ocupando o 

espaço para outras funções. As meninas do Lier Lipstick estavam revisando a música e os 

passos para a apresentação que ocorreria mais tarde. Um grupo de pessoas estavam tirando 

fotos e me pediram ajuda para tira-las, um rapaz estava descansando, pois transpirava devido 

ao calor e a maquiagem do seu cosplay estava derretendo. Na saída da sala encontrei uma 

mulher com um vestido rodado rosa, sapatilha rosa com um laço, bolsa em forma de bala rosa, 

peruca com mechas rosa, usava alguns anéis e pulseiras grandes. Como havia visto vários 

personagens durante o evento, perguntei sobre seu cosplay, para minha surpresa, me disse que 

não estava fazendo nenhum tipo de cosplay, estava usando a moda Lolita, contou-me que se 

iniciou no Japão, mas que também conhece outras mulheres que faz uso dessa moda, e que 

dentro dela, existem estilos diferentes.  

Quando voltei à sala K-Pop, estava com mais algumas pessoas, algumas estavam 

sentadas no chão e outras em pé conversando. Pensei em ir aborda-las, hesitei por alguns 

momentos até tomar coragem, me aproximei de um grupo de jovens que estavam sentados mais 

próximos à porta. Apresentei-me e lhes dei uma breve introdução sobre o meu trabalho, 

perguntei se poderia me sentar com eles para conversar, de forma amigável, me convidaram 

para me sentar com eles. A Isabela foi a que mais interagiu comigo no momento, me disse fazer 

parte do grupo cover de K-pop chamado TroubleA e que iriam se apresentar naquele dia. 

Segundo ela, o K-Pop começou a ter espaço nos eventos da cidade graças aos próprios K-

                                                           
14 Pessoas que se caracterizam com cosplay. 
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Poppers, onde começaram a mostrar que existia um público que carecia por um espaço e este 

espaço foi cedido.  

Assim como esse grupo ao qual me aproximei mais, existiam outros pequenos grupos 

espalhados pelos cantos das pareces da sala, tente ir variando de grupo em grupo para tentar 

um contato com pessoas diferentes, enquanto passava de grupo em grupo percebi que nem 

todos que estavam na sala eram K-Poppers e estavam no local por motivos variados: alguns 

estavam lá para descansar, ou porque “lá fora está muito calor”, ou por estar acompanhando 

algum amigo.  

Tentei no geral estabelecer uma conversa direcionada e pude obter alguns resultados 

como: mostraram que se tornar K-Popper é um processo, pois quando os questionava sobre 

quando conheceram o K-Pop me diziam o ano em que conheceram, mas que a partir de um 

determinado ano ou período começaram a acompanhar mais. A resposta como ou através de 

onde conheceram o K-Pop era pouco variável, no geral conheceram através de amigos ou pela 

internet.  

Não posso afirmar se isto permanece entre todos os K-Poppers campistas, mas todos que 

consegui estabelecer uma conversa mais aprofundada, mostraram ter amigos que também 

curtem do mesmo estilo musical, onde em alguns casos tiveram o K-pop apresentado por eles 

ou receberam algum tipo de apoio, quando isto não ocorria, este era o próprio que influenciava 

seus amigos a gostarem do K-Pop, como um dos jovens me disse, “converter ao K-Pop”. 

Alguns antes de conhecer o K-Pop já conheciam e estavam habituados com a cultura japonesa 

através dos animes, então consideravam mais fácil ingressar na música coreana. Em uma 

dessas conversas, me falaram sobre a existência do grupo no WhatsApp dos K-Poppers 

campistas, uma das jovens perguntou se gostaria de participar, então dei meu número do celular 

para ela me adicionar ao grupo.  

Ainda na sala K-Pop, fui informada que a mesma deveria possuir de um aparelho de 

som para tocar suas músicas, mas este som ainda não havia chegado, então algumas pessoas 

estavam colocando músicas em celulares para dançar, mas em pequenos grupos. Com a 

chegada do som houve uma empolgação por parte deles. A sala estava com poucas pessoas, 

pude contar aproximadamente durante minha estadia na sala 20 jovens, mas acredito que este 

número se distancia da realidade no quantitativo de K-Poppers que estavam no evento, muitos 
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participavam também de outras atividades, mas acredito, que a demora da chegada do som foi 

elemento fundamental para esta dispersão. 

Com a chegada do som, algumas meninas se sentaram no chão em volta de uma tela 

para escolher as músicas. Ao colocar os vídeos das músicas para tocar uma delas gritou “meu 

bias, aaaah!”. Durante a conversa, na escolha das músicas, uma delas disse que uma vez teria 

que ir à escola para fazer uma prova, mas a prova seria dada ao mesmo tempo em que o grupo 

BTS estaria recebendo uma premiação, então ela foi à escola, assinou a prova e voltou para 

casa para assistir à premiação. A paixão de fã que a K-Popper demonstrou me deixou surpresa, 

percebo o quanto existe uma ligação entre o fã e o grupo ao qual é querido. 

Enquanto a música tocava, alguns dançavam suas respectivas coreografias, mas não 

permaneceram por muito tempo na sala, pois já estava se aproximando o tempo do concurso 

K-Pop, então se retiraram da sala e caminharam para a quadra da escola que era perto do portão 

principal. No caminho para a quadra, havia uma barraca montada com tiro ao alvo, onde podia-

se atirar e competir no ranking de pistola e arco. Ao lado do palco montado na quadra, tinha 

uma cabine de fotos, onde fotos eram tiradas sem precisar pagar a mais por isso. 

Neste palco, um DJ promovia brincadeiras para entreter o público. Como jogos de 

perguntas e respostas baseadas em animes, “cantadas nerds” onde duas pessoas subiam no 

palco e uma falava uma cantada relacionada ao mundo nerd/geek para a outra, o Animekê onde 

algumas pessoas subiram ao palco para cantar músicas de aberturas de desenhos e animes. Este 

era o local principal, onde recebeu a palestra de um dublador de um jogo, onde também 

aconteciam as competições: cosplay e K-Pop.  

A competição do K-Pop era separada em duas modalidades, solo e grupo, foram quatro 

apresentações no total, duas jovens se apresentaram na modalidade solo e na modalidade grupo, 

apresentaram o grupo Lier Lipstick e o Trouble A nesta mesma ordem. As apresentações dos 

grupos foram feitas por apenas garotas, o Lier Lipstick com duas integrantes e o Trouble A 

com quatro. 

  Quando eu estava chegando na quadra, a primeira participante solo estava começando 

a se apresentar. No momento em que ouvi a música “Boys Meets Evil” do grupo BTS, uma 

emoção me tomou, chegando à quadra, vi outros K-Poppers cantando junto a música enquanto 

a jovem se apresentava, este momento me fez com que quase chorasse, foi a primeira vez que 
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vivenciei momentos como este através do K-Pop. Apesar de tentar não me envolver, tentando  

bloquear minhas emoções, não pude controlar meus sentimentos no momento. Fiquei me 

perguntando porque estava me sentindo daquela forma, a vibração que eles possuíam em grupo 

era visível, e eu como uma K-Popper também senti isto. 

Não se aplica para apenas esta primeira participante, mas o que continuou ocorrendo 

durante as demais apresentações, era que os K-Poppers cantavam e dançavam junto com quem 

estava se apresentando. Conheci primeiro o grupo Lier Lipstick e foram as integrantes desse 

grupo me ajudaram a introduzir no meio K-Popper e me acompanharam, mas antes das 

apresentações, havia conversado com ambos os  grupos, não pude demonstrar favoritismo de 

minha parte, pois me ligar apenas a um grupo, poderia fazer com que automaticamente me 

desligasse a outro, podendo comprometer minha pesquisa, apesar de sentir uma suave pressão 

dos grupos para torcer por eles, tentei colocar-me neutra no embate, desejando boa sorte para 

os dois grupos. 

Importante ressaltar que não eram apenas os K-Poppers que estavam assistindo as 

competições, mas os diversos grupos que frequentam o evento. Nesse mundo do evento de 

anime, os estandes, cosplayers, otakus, gamers e os K-Poppers dividem o mesmo espaço. 

Todos se separam e se misturam durante o evento, possuem seus lugares reservados, mas 

também se misturam.  

 Muitos K-Poppers que conversei também gostam do mundo do anime, pude ver 

algumas pessoas usando símbolos referentes a esses dois mundos, tendo sua identidade como 

múltipla. Não é considerado uma inflação para os K-Poppers, se identificarem ou fazerem parte 

de outros grupos, na verdade é comum, muitos deles também gostam de assistir séries, filmes, 

animes, doramas e alguns também curtem o J-Pop: uma pessoa pode, por exemplo, usar uma 

blusa de algum grupo de K-Pop, um cordão de algum anime com uma varinha do Harry Potter 

na mão. O circuito jovem K-Popper é flexível, uma pessoa pode pertencer a diversos grupos 

ao mesmo tempo, está em constante movimentação. 

O segundo evento de anime o qual acompanhei, pude perceber que o K-Pop teve um 

crescimento gradativo. A quantidade de produtos de K-Pop ou voltados para o público K-

Popper cresceu, juntamente com a quantidade de K-Poppers e suas participações nas 

competições como grupos e solistas.  
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Esse segundo evento, ocorreu no dia 25 de maio de 2017 no centro de convenções da 

UENF. A quantidade de K-Poppers que estavam na sala K-Pop era visivelmente maior que o 

evento anterior. Esta sala estava localizada em um dos auditórios e dividia seu espaço com o 

público do anime. A estrutura também foi melhor que a do Anime Force, segundo eles, o Goyta 

Anime é o melhor evento que ocorre na região, devido a sua estrutura e organização.  

Dentro da sala K-Pop tiveram algumas brincadeiras como uma competição de random 

play dance. Na escada do palco nesta sala, K-Poppers faziam uma fila, subiam em grupos, onde 

existiria um vencedor em cada rodada, no palco, tocavam músicas aleatórias e ganhava aquele 

que sabia dançar mais coreografias, o vencedor ganhava como prêmio um produto relacionado 

ao K-Pop. 

 O evento teve atrações como: tiro ao alvo; sala K-Pop/sala Anime ; hipnose gratuita; 

concurso de desenho; Just dance; jogos de card games; YU-GI-YOH!; RPG; Nintendo Wii-U: 

Super Smash Bros 4; / Pokken (Pokemon Tournament);Ps3 Jump Stars Victory ; Xbox Naruto; 

Fliperama as competições e a presença de uma Youtuber. 

Este evento teve mais estandes do que o evento anterior, a maioria deles era de produtos 

variados, mas alguns estandes eram com produtos direcionados a públicos específicos, como 

por exemplo o estande do Star Wars e do Harry Potter. Enquanto andava pelo evento cheguei 

em um determinado estande e perguntei quais produtos de K-Pop ele vendia, apontando me 

disse “só tem estes”, exclamando que as coisas de K-Pop acabam muito rápido. 

A competição K-Pop foi regida no salão principal, comandada novamente pelo mesmo 

DJ do Anime Force.  A organização na divisão das modalidades entre solo e grupo continuaram 

na teoria, mas quando foram se apresentar, já que havia apenas um competidor para o solo, 

colocaram o solo na mesma modalidade que os grupos, decisão esta que deixou alguns 

membros dos grupos covers insatisfeitos. Apresentaram-se novamente os grupos Lier Lipstick 

e o Trouble A mencionados anteriormente, e surgiram três grupos novos: Heungtan, Cat’s Eye 

e Black Angels. Foi a primeira vez em que pessoas do sexo masculino se apresentaram, um no 

grupo Lier Lipstick e outros dois no Heungtan. 

O terceiro evento de anime ocorreu no dia 25 de junho de 2017, o Anime Hour ocorreu 

no Jardim São Benedito de Campos dos Goytacazes, foi um evento de música pop coreana e 

que gerou certificado pelo Centro Universitário Fluminense. Foi passada uma lista onde 91 

assinaram, incluindo K-Poppers e estudantes. 
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Quando entrei no Jardim, não parecia que estava acontecendo um evento, procurei por 

música, mas ainda não haviam começado as apresentações. Avistei uma quantidade de pessoas 

reunidas na quadra então suspeitei que seria o local, acompanhei um grupo de meninas que 

estavam caminhando para a quadra. A maior parte das pessoas ficaram do lado de dentro da 

quadra, outras ficaram do lado de fora, sentados na grama ou em pé. Já que as apresentações 

não haviam começado, algumas pessoas estavam dançando livremente, a dança é sempre 

presente entre os K-Poppers. 

  Houveram duas apresentações, o grupo Heungtan e a segunda apresentação que foi a 

junção de dois grupos, o Lier Lipstick e o Black Angels, não foi uma competição como os 

demais eventos, foi apenas uma apresentação.  O Trouble A que também era presente decidiram 

não se apresentaram.  Após as apresentações, ocorreu o random play dance, em que também 

participei, é um momento que sempre ocorre nos eventos de anime, neste momento, são tocadas 

músicas aleatórias de K-pop a serem dançadas.  

Os K-Poppers se dividiram em duas filas, uma de frente para a outra deixando um 

grande espaço no meio. Enquanto as músicas eram tocadas de modo aleatório, os K-Poppers 

que sabiam a coreografia iam para o centro para dançar. Durante o random play dance, percebi 

um grupo de quatro rapazes que estavam participando. Eles me chamaram a atenção pois o 

público masculino é mais escarço que o feminino, ver os quatro juntos era fora dos padrões da 

população que eu havia visto até o momento. Aproximei-me deles e descobri que estavam 

montando um grupo cover. Ainda estavam ensaiando e se aprimorando, ainda não iriam 

participar das competições. Descobri posteriormente que o nome do seu grupo é Mad Boys, 

que seriam o primeiro grupo formado por pessoas do sexo masculino.  

Quando o random play dance terminou, fui conversar com a organização. A 

organizadora do evento é uma estudante de licenciatura em letras, disse-me que um dos 

objetivos do evento era promover a cultura coreana e fazer com que os pais que acompanham 

seus filhos conheçam o K-Pop e vejam que não é “coisa do diabo”, disse-me que alguns pais 

chegaram a ela dizendo que o K-Pop não era nada daquilo que eles acreditavam que era. Já que 

a organizadora é uma estudante de licenciatura, um outro objetivo é de conhecer o público em 

que se irá dar aula, conhecer esses jovens, do que eles gostam, “entrar no mundo deles”. 

O quarto evento foi o Kitsune Geek Festival Hallowen, ocorreu no dia 08 de outubro 

de 2017. Se apresentaram os grupos Trouble A, Liar Lipstick (uma jovem que se apresentou 

no grupo Black Angels no evento passado estava se apresentando com este grupo), Cat’s Eye, 
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High Team Red15  e o Gravity Zero que se apresentou pela primeira vez. O grupo High Team 

possui duas divisões, o High Team Rad e o High Team Yellow, mas somente o grupo Red se 

apresentou. Diante dos outros eventos, foi o que mais teve apresentações solo, com 10 

participantes onde 9 eram mulheres.  

Gostaria de ressaltar em especial a apresentação de uma jovem a qual dançava uma 

música do BTS. Como estou acostumada a ouvir essa mesma música em shows do BTS através 

do Youtube, me acostumei com seu fanchant e comecei a “cantar” o nome dos membros do 

BTS no volume baixo“ Kim Nam-joon, Kim Seok-jin, Min Yoon-gi, Jung Ho-seok, Park Ji-

min, Kim Tae-hyun, Jeong Jung-kook, BTS!”, mas uma jovem que estava na minha frente me 

ouviu e começou a me acompanhar cantando alto quando cantei “Min Yoon-gi”, porém, 

quando cheguei na parte do “Kim Tae-hyun”, uma grande massa de K-Poppers estava cantando 

alto e fervorosamente,  acabei interferindo na interação naquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Antigo Heungtan, teve seu nome mudado segundo uma das integrantes devido a dificuldade da pronúncia 
quando o grupo era anunciado nos eventos. 
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CAPÍTULO III - A IDENTIDADE K-POPPER, SER E ESTAR K-POPPER 

 

3.1 A K-Popper e a pesquisadora  

Ao conversar com minha orientadora fui questionada algumas vezes a pensar sobre mim 

como pesquisadora. Disse, certa vez, nunca ter tido uma orientanda tão imersa no seu objeto 

de campo. Nas orientações quando falava dos K-Poppers, do como se vestiam em festividades, 

me perguntou, certa vez, como eu também estava me vestindo, se estava me vestindo igual aos 

K-Poppers perguntou também e o que me levava a usar filtros “fofos” nas fotos em minhas 

redes sociais.  

Quando me foi questionado sobre esses pontos, não soube responder o motivo. Fui 

percebendo que eu me parecia em alguns aspectos com o meu próprio objeto de estudo. A 

tarefa de me colocar em uma posição de estranhamento era em alguns momentos uma tarefa 

difícil de realizar, coloquei em prática um conceito pelo qual denominei de “auto 

estranhamento”, que é o ato de me questionar do porquê dessas questões, momento este que 

me fez refletir sobre mim como pesquisadora no campo. 

Algumas vezes pela cidade observei alguns jovens que para mim tinham “cara de K-

Popper”, mesmo sem os mesmos carregarem símbolos. Comecei a me questionar o porquê 

disto, talvez pelo seu estilo de roupa, cabelo, ou maquiagem, mas, não soube responder ao certo 

o motivo. Algumas vezes pude checar minhas suspeitas, onde duas vezes estavam corretas e 

em outras não.  Como exemplo, havia observado o estilo de uma moça que estudava em minha 

universidade e certo dia, a encontrei no ônibus por acaso.  Ela usava uma “bota curta” preta, 

maquiagem com os olhos destacados na cor preta, aproveitei a oportunidade para perguntar se 

ela era K-Popper, disse-me que conhecia, mas não era fã. 

Em um outro momento, encontrei uma moça na van no meu caminho para casa, obtive 

a mesma impressão. A menina do ônibus tinha o cabelo curto de cor clara, também possuía 

uma franja. Quando a olhei logo no primeiro momento, achei que fosse K-Popper. Um lugar 

no acento da van ficou vago e ela foi se sentar, quando ficou de gostas para mim, vi algo escrito 

no seu casaco amarrado na cintura que me chamou atenção, estava escrito “Jeon...”, mas não 

consegui ler o restante, reconheci  na escrita da palavra o padrão de nome coreano, pensei  que 

estava escrito o nome “Jeon Jung-kook”,  fui questiona-la se se era este nome que estava escrito 

na sua roupa, membro do grupo BTS, me disse que estava escrito o nome “Jeonghan” que 

pertencia a uma outro grupo de K-Pop, o “Seventeen”. Percebi um contentamento da parte dela 
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ao ser abordada por mim, achou “legal” ter encontrado uma pessoa que gosta de K-pop na 

cidade. Disse-me que não conhece quase nenhum K-Popper na cidade, contei a ela que existem 

outros jovens que também são K-Poppers em Campos dos Goytacazes, contei também sobre 

os eventos de anime e o grupo no WhatsApp e no Facebook. Se surpreendeu com o que eu 

disse e pediu meu contato do Facebook, dizendo que precisava de mais amigos K-Poppers em 

seu “face”.  

O outro momento em que pude confirmar minhas suspeitas, ocorreu na cidade de Cabo 

Frio – RJ. Na igreja a qual frequento nesta cidade, avistei uma menina magra, cabelo ondulado, 

na cor castanho claro que estava cantando na frente junto ao grupo jovem da igreja, se destacou 

para mim em relação aos outros, novamente surgiu me surgiu a “cara de K-Popper”. No 

momento, comentei com meu namorado que estava ao meu lado sobre as minhas suspeitas, 

mas ele negou com a cabeça. Ele não é fã de K-pop, mas por conviver comigo, acaba 

conhecendo um pouco das músicas e dos K-Poppers em geral.  

No intervalo de uma semana fui ao culto dos jovens nesta mesma igreja e ao final alguns 

jovens estavam conversando e comendo lanche que foi dado,  ouvi de longe  um dos jovens 

falar as palavras “japonês, chinês, coreano, sei lá”, esta frase me chamou a atenção, pois já ouvi 

diversas vezes algo parecido quando tentava falar do K-Pop com algumas pessoas que não 

entendiam sobre, e diversas vezes colocavam essas três nacionalidades como únicas, tendo 

muitas vezes como resposta “é tudo a mesma coisa”.  

Fui até lá e perguntei sobre o que conversavam, ficaram um pouco “sem jeito” pela 

minha abordagem, perguntei se estavam falando de K-Pop, responderam-me que sim. A jovem 

que mencionei anteriormente perguntou se eu gosto de K-Pop, ficou muito feliz ao saber que 

sim, me afastou do pessoal me puxando pela mão me levando para perto da porta de igreja para 

conversar um pouco mais afastada dos outros jovens. A identificação comigo ocorreu no 

momento em que ela soube que eu também gostava do K-Pop, senti que no gesto dela de me 

puxar pelo braço e me afastar dos outros, como um “ela me entende”. Começou a me fazer uma 

pergunta atrás da outra “você gosta do grupo BTS?” “gosta do EXO?” “quem é seu bias?” 

“quem é seu utt?”, A conversa se estabeleceu o tempo todo de forma muito animada, falava 

comigo como se já tivéssemos me conhecido há mais tempo. Não consegui perceber a posição 

da igreja em relação a isso, sabem que é algo relacionado a cultura oriental, mas não sei se o 

compreendem ao certo o que se trata, mas se compreendem, ainda não houve manifestação por 

conta disso.  
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Percebo que ao encontrar esses jovens em lugares diversificados, mostra que os grupos 

que curtem este ritmo musical, tem crescido bastante, movimento este que ocorre não apenas 

em Campos dos Goytacazes, mas também em outras cidades. No grupo do WhatsApp “K-

Poppers de Campos” algumas pessoas já relataram encontrar K-Poppers na rua, a identificação 

nas vezes citadas por eles, foi dada de acordo com algum produto relacionados ao K-Pop que 

usavam. 

Esses acontecimentos que relatei a cima e também questionamentos da minha 

orientadora me fizeram pensar sobre a minha posição como pesquisadora. Fui direcionada a ler 

sobre “Os dez mandamentos da observação participante” de Licia Valladares (2007) que faz 

uma resenha do Street corner society de William Foote Whyte (1993), para ajudar repensar na 

minha atuação no campo. Enquanto lia o texto, comecei a comparar os “mandamentos” com 

minha atuação no campo: em algumas vezes eram compatíveis em outras não, irei apresentar 

algumas comparações de forma geral, com pontos em que achei semelhanças e divergências 

com a minha realidade. 

O primeiro mandamento diz que o pesquisador demora para conseguir entrar no 

ambiente nativo, mas para mim, a minha entrada foi feita de forma fácil. O autor diz que a 

presença do pesquisador tem que ser justificada, assim não será confundido como um nativo. 

No mandamento quatro o autor diz que “o pesquisador deve mostrar-se diferente do grupo 

pesquisado. Seu papel de pessoa de fora terá que ser afirmado e reafirmado.” 

Em muitos momentos me identificava a eles como pesquisadora, quando converso com 

algumas pessoas como, por exemplo, nos eventos de animes deixando bem claro meus 

objetivos, mas era impossível marcar esta perspectiva de pesquisadora a todo tempo, não tinha 

como não passar como uma nativa perante algumas pessoas, pois o grupo de pessoas é muito 

grande, não sendo possível estabelecer contato com todos.  

Quando conversava com determinadas pessoas e lhes informava que era uma 

pesquisadora, me colocava na posição da mesma e conseguia estabelecer uma conversa 

direcionada. Foi quase uma unanimidade a empolgação quando falava da pesquisa com os K-

Poppers que sempre se colocaram despostos a colaborar. De forma geral, sentia que não me 

viam como “diferente”, acredito que conseguiram se abrir para mim de forma mais livre porque 

se identificavam comigo, não havia a expectativa de ser diferente deles. 

Talvez por ser uma pesquisadora jovem, não conseguem saber se sou uma pesquisadora 

e não uma K-Popper. Na participação do campo, falo semelhante eles, me visto como eles, 
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conheço grande parte das músicas são reproduzidas nos eventos, danço e canto juntamente com 

eles, só ficava claro que sou uma pesquisadora quando havia um contato mais direto, quando 

era possível se estabelecer uma conversa. 

Um outro ponto importante a se destacar é quanto o autor diz que uma observação 

participante não se faz sem um intermediário que "abre as portas" para o pesquisador. Logo 

quando fiz minhas primeiras buscas para encontrar os K-Poppers de Campos dos Goytacazes, 

obtive uma grande ajuda no início da Naome e da Layla, que me informaram onde os encontrar, 

trabalhando como minhas informantes primárias, me introduzindo no meio. No decorrer do 

tempo, outras duas pessoas a Vânia e a Joana, passaram a ser as que me ajudaram no decorrer 

de alguns processos, me explicando alguns movimentos que ocorriam ao qual eu não conseguia 

compreender. Três destas informantes aparecem no subcapítulo adiante como entrevistadas.  

Outras vezes tirava minhas dúvidas perguntando a outros K-Poppers como, por exemplo, 

aletoriamente, com alguém que estivesse online no grupo do WhatsApp ou a própria pessoa ao 

qual me gerou a dúvida.  

O mandamento seis diz que “O pesquisador é um observador que está sendo todo o 

tempo observado.” Este fator acredito possa ocorrer apenas com os que sabem que faço um 

trabalho de pesquisa, mas mesmo assim, entre este público em específico não consigo descrever 

ao certo os momentos em que estava sendo observada ou não, tive algumas especulações 

durante o processo.  

 Uma vez onde pude perceber a observação de um K-Popper sobre mim quando 

encontrei uma jovem na rua, a qual faz parte de um grupo cover da cidade. Dentre outros 

assuntos, quando falei sobre minha impossibilidade de fazer parte das competições de dança 

que ocorrem nos eventos, ela disse que se eu fizesse parte de algum grupo cover rival. não se 

sentiria aberta para falar comigo como estava fazendo naquele momento. Minha imparcialidade 

em relação aos grupos covers, acredito que foi observada, pois é um fator que poderia 

determinaria minhas relações com os grupos, pois estar mais próximo a um grupo cover pode 

passar insegurança a outros grupos ao falarem comigo.   

O pesquisador é em geral, "cobrado", sendo esperada uma "devolução" dos resultados 

do seu trabalho. "Para que serve esta pesquisa?" "Que benefícios ela trará para o grupo ou para 

mim?" Mas só poucos consultam e se servem do resultado final da observação, o que fica são 

as relações de amizade pessoal desenvolvidas ao longo do trabalho de campo. 
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Licia (2007) também fala em um dos seus mandamentos obre a cobrança que o 

pesquisador quase sempre sofre a mostrar os resultados do seu trabalho. Alguns me pediram 

para enviar minha monografia para que pudessem ler quando ficasse pronta, e uma K-Popper 

em específico pediu para avisar o dia em que fosse defender minha monográfica, pelo desejo 

de ir assistir.  

O autor Foote-Whyte (2005) diz não ter havido imersão total em sua observação 

participante, diferente dele, tive imersão total no meu campo, onde observei e também 

participei dos eventos. Percebi que os K-Poppers não se aproximaram de mim apenas pelo fato 

de ser uma pesquisadora. Muitos se aproximaram e se prontificaram a falar comigo por saberem 

que estava fazendo um trabalho com os K-Poppers, mostrando felicidade ao reconhecimento 

que estava sendo dada ao K-Pop, mostrando certo orgulho em ser um K-Popper. 

 Diante de todas as relações que criei no campo, não pude não me deixar ser afetada por 

ele. No início, quando planejei usar o método da observação participante para meu trabalho, 

não sabia que com o desenvolver da pesquisa iria existir tanto afeto. Mas, foi através desses 

afetos que pude ter acesso a alguns espaços, como o grupo do WhatsApp, onde a regra é entrar 

apensas K-Poppers de campos dos Goytacazes, se não tivesse sido reconhecida como uma K-

Popper por eles, talvez não teria acesso ao grupo, logo seria mais difícil observa-los, pois é 

nessa rede de contatos que é mostrado as atividades em que eles participam.  

Uma outra obra que contribuiu na minha atuação do campo foi “Ser afetado”, de Jeanne 

Favret-Saada (2005), me ajudou a compreender este lado do afeto que me acompanhou em 

todo o processo. A autora trabalhou com a feitiçaria no Bocage francês, a sua experiência no 

campo a levou a pensar na questão do afeto, fazendo uma crítica a etnólogos antecessores que 

ignoravam a experiência humana durante o processo na atuação da etnografia: 

Feitiço, quem não pegou não pode falar disso” ou “a gente não pode falar disso com 

eles”. Pois então, eles falaram disso comigo somente quando pensaram que eu tinha 

sido “pega” pela feitiçaria, quer dizer, quando reações que escapavam ao meu 

controle lhes mostraram que estava afetada pelos efeitos reais” (FAVRET-SAADA, 

2005, p.127).  

 

A autora apenas conseguiu ter acesso às informações que precisava quando estava 

inserida no meio, quando eles a identificaram como pertencente ao sistema, podendo assim 

falar sobre o assunto de forma mais pura. Também me vi envolvida no meio e me questionei 

algumas vezes se minha imersão na participação iria me comprometer como pesquisadora, mas 

percebi que a inserção me ajudou na construção da confiança com os nativos, abriu caminhos 

na conversação e em espaços por causa da relação que estabeleci com eles. 
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Assim como os nativos chamavam a autora para intervir nos rituais de magia, os K-

Poppers sempre me chamavam para participar de suas atividades. Quando me afastava, 

algumas vezes me chamavam para o meio deles, me chamavam para dançar e cantar juntos. 

Incentivaram-me diversas vezes a participar da competição de dança, me perguntando o porquê 

de não participar, mesmo que para alguns já havia explicado o motivo algumas vezes, 

acabavam perguntando novamente. Apesar de já termos o K-Pop em comum, pois já o conhecia 

antes de iniciar meu trabalho, não tinha a experiência de conviver no meio deles, fui 

descobrindo com a convivência no campo, experimentando este sistema pela primeira vez junto 

com eles.  

 

3.2 WhatsApp: entrevistas  

 

Na sala K-Pop do evento Anime Force, fui informada sobre a existência de um grupo de 

WhatsApp dos K-Poppers da cidade, o nome do grupo é “K-Poppers de Campos – RJ” no dia 

seguinte fui inserida ao grupo. 

 O grupo foi criado inicialmente por pessoas que se conheceram em eventos de anime, 

depois foi se expandindo. Existe desde o dia 25 de setembro de 2016 e possuía 48 membros até o 

momento das entrevistas. O grupo foi crescendo gradativamente de acordo com o tempo em que 

ocorriam mais eventos na cidade, onde os K-Poppers podiam interagir e também se conhecer. A 

última verificação que fiz ao grupo foi no dia 16 de novembro de 2017, o grupo possuía 146 

participantes. Alguns entre os que participavam do grupo já haviam conversado comigo 

pessoalmente no Anime Force, tornando mais fácil conversar através da internet. 

Assim como no evento, no WhatsApp se mostraram dispostos a colaborar quando falava 

sobre o projeto. Mas senti muita dificuldade ao tentar proporcionar uma conversa mais 

direcionada no grupo, era difícil conversar em um local com onde muitas pessoas se falam ao 

mesmo tempo sobre assuntos diversos. Optei por fazer uma conversa individual com alguns 

K-Poppers que havia conhecido no decorrer do evento. Preparei algumas perguntas simples, 

questionando-os em um formato de entrevista informal, justamente para causar uma maior 

liberdade desprendimento. 
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Figura 2 – Foto do grupo do WhatsApp de Campos dos Goytacazes 

Fonte: Autoria do print pela autora 

 

Foram seis entrevistados, cinco do sexo feminino e um do sexo masculino com as idades 

entre 14 e 20 anos. Os entrevistados foram os jovens que eu havia me comunicado e pegado 

contatos no evento Anime Force, exceto o rapaz que foi escolhido, pois gostaria que houvesse 

um jovem dentre ela, este me aproximei posteriormente no grupo do WhatsApp. As entrevistas 

foram feitas de formas virtuais, sendo mantida a escrita dos entrevistados, portanto possui suas 

referentes características. 

  

Foram feitos dois conjuntos de perguntas, em dias diferentes. As primeiras perguntas 

foram realizadas no dia 19 de dezembro de 2016 via WhatsApp, as datas a baixo de cada 

entrevista são referentes ao dia das respostas. Fiz algumas perguntas simples como: qual a 

idade? Quando conheceu o K-Pop? Através de onde? Porque gosta do K-Pop? E o que mais 

chamou a atenção?  

Os entrevistados conheceram o K-Pop a partir do ano de 2013 até o ano de 2016, o 

rapaz é o que conhece a mais tempo, tendo seu primeiro contato em 2010. Quando realizei esta 

pergunta, alguns me informaram duas datas, a primeira sendo quando conheceu o ritmo e a 

outra quando começou a se envolver mais.  
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A respeito sobre o primeiro conjunto de perguntas descrevo a seguinte resposta de uma 

K-Popper: o K-Pop se tornou uma ótima companhia para ela, não se sente mais sozinha ou com 

“pessoas falsas” com suas respectivas máscaras. Vê o K-Pop não como apenas um estilo de 

música, também se apaixonou pelos idols, o K-Pop lhe deu um novo tipo de vida, fez novas 

amizades devido ao K-Pop pop. Diz não ser uma pessoa “normal” e se encontrou no k-Pop, 

pois ele é cheio de gente fora da casinha: 

Ficarei muito contente em responder Eu tenho 15 anos Conheci o k-pop no final de 

2014 Bem conheci através da minha prima, pois ela tinha virado Army (fã de Bts) 

por causa do irmã kkk daí ela virou pra mim é disse vir Vira Army cmg Kkkk Daí 

contudo q eu conheci o Bts , passei a buscar por outros grupos e girlgroup tbm Me 

Aprofundei * mais no assunto kkk e não consegui sair desse mundo. Gosto do K-Pop, 

pois eu me encontrei nesse estilo, se eu estou feliz escuto K-pop, se estou triste escuto 

K-Pop, se estou meio termo escuto K-Pop kkk. Sem falar q eu tive muitas decepções 

com várias pessoas q eu achava ser minhas amigas e acabei me isolando tipo não 

totalmente, mais passei a ficar mais sozinha , me sentia melhor, sem pessoas falsas 

com suas respectivas máscaras, enfim, e com isso o K-Pop se tornou uma ótima 

companhia, daí você se pergunta : como assim uma companhia ? E só um estilo de 

música! Bem pra mim não é só um estilo de música, eu me apaixonei pelos idols e 

buscar sobre a vida deles é incrível” “E bem não me sinto mais sozinha, nem sinto 

falta da vida q tinha antes (q por sinal parando pra lembrar era uma merda), fiz três 

amizades incríveis devido ao K-Pop. O q me chamou a atenção foi q, eu não sou uma 

pessoa normal, pra falar a vdd nunca fui rsrs e o K-Pop é mundo cheio de gente fora 

da casinha rsrsrs , então foi meio q achar comida no deserto pra mim rsrsrs... Eu 

simplesmente encontrei meu mundo”.  

(Marina, 19/12/2016) 

 

Para Tatiane, o ser K-Popper a colocou diante da “cultura diferente”, considerada 

“estranha”. Ela afirma já gostar da cultura asiática, mas disse que teve preconceito ao saber que 

o K-Pop se tratava de música coreana. Quando ouviu a música percebeu que se tratava de um 

estilo de música como os outros, porém com uma superprodução e com danças bem elaboradas. 

Procurou saber sobre o K-Pop porque duas amigas gostavam de ouvir e conversavam sobre e 

não queria mais ficar de fora do assunto. Por causa do K-Pop começou a pesquisar mais sobre 

a Ásia e vencer alguns preconceitos que ela tinha. Também começou a apresentar a música a 

outras pessoas como fizeram com ela um dia:  

 

Bem, eu tenho 14 anos e sempre gostei de culturas diferentes, sendo até considerada 

"estranha" pela minha família. Antes de conhecer o K-Pop já era muito ligada a 

cultura asiática por assistir muitos animes, ler mangás e ouvir j-pop. No início desse 

ano, percebo que uma colega minha (uma das meninas que também fazem parte do 

grupo no WhatsApp não estava mais ouvindo tanto a música americana e que ela e 

minha outra colega (que também faz parte deste mesmo grupo) estavam conversando 

sobre um estilo de música que eu não conhecia. Nós estudamos juntas e sentamos 

perto umas das outras e por elas não conhecerem outras pessoas que gostavam de K-

Pop na época ficavam conversando e eu não entendia nada. Em maio eu resolvi pedir 

pra que elas me explicassem o básico do que elas estavam falando, pois já estava 

enjoada de ficar de fora da conversa e não entender nada. Por coincidência no dia que 

elas começaram a me apresentar o K-Pop estava sendo lançado o MV do BTS, Fire. 
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Assim que fomos liberadas e o MV tinha sido lançado elas me fizeram assistir junto 

a elas. Apesar de ter tido um pouco de preconceito quando elas me falaram que era 

musica coreana, assim que ouvi a música, percebi que era um estilo musical com 

outro qualquer, tendo apenas os vídeos com grandes produções e coreografias bem 

elaboradas. Na hora isso MV chamou atenção, pois por ver animes, adoro 

vídeos/desenhos bem produzidos e tenho uma grande admiração por quem sabe 

dançar bem. Depois disso comecei a pedir a ajuda delas para poder conhecer mais. 

Na época elas ficavam cantando e dançando o tempo todo, cantando até parodias de 

um canal do YouTube sobre o BTS (WTF Bangtan) e falaram que eu iria  ficar igual 

a elas. Com o tempo fui pesquisando mais e mais sobre esse estilo musical e por causa 

dele passei a pesquisar mais ainda sobre a cultura asiática, esquecendo do estereótipo 

de que Ásia é só Japão e China e de que asiático é tudo igual”... Mas minha 

preferencia passou a ser os vídeos super elaborados e conceitos inusitados do K-Pop, 

tanto que hoje tento apresentar esse estilo musical tão bom, mas que sofre tanto pré-

conceito, para outras pessoas e "capopizá-las"16 como fizeram comigo”. 

 (Tatiane, 20/12/2016) 

 

 

 
Tenho 20 anos e conheci o K-Pop em 2012 através das minhas irmãs. Eu gosto da 

qualidade das músicas, das coreografias, dos MVss que são muito bem feitos, do 

entretenimento com shows de variedade e vlives17...O que mais me chamou atenção 

foi o fato de existirem vários grupos com conceitos e auras diferentes, estilos musicais 

variados, as coreografias quando bem executadas e sincronizadas, o carisma e 

personalidade dos idols.  

(Vânia, 19/12/2016) 

 

 

 Tenho 18 anos, conheci o k-pop em 2010 por uns amigos da internet e passei a 

acompanhar em 2011. 

Gosto do K--Pop porque é um estilo musical único e as músicas geralmente falam 

sobre coisas felizes. O que mais me chamou atenção foram os conceitos, sem dúvidas 

toda essa questão de conceituar lançamentos é muito interessante. 

Assim, o que mudou na minha vida depois de começar a ouvir k-pop depende muito 

da fase da vida.  

(Marcos, 19/12/2016) 

 

Tenho 15 anos. Conheci o k-pop em 2013 através do Youtube. Eu gosto de k-pop 

porque as músicas têm ótimas batidas e ritmos e os k-idols são uns amores. O que 

mais me chamou atenção foi o amor e consideração que os idols tem pelos fãs. 

(Lívia, 19/12/2016) 

 

Tenho 20 anos, acho q o primeiro contato que eu tive com k-pop foi em 2012, através 

de um amigo, me mostrou o mv de gee de girls generation18 e i AM The Best de 2ne1, 

mas conhecer mesmo foi 2014, através da minha amiga Vânia , q vc tbm conheceu, 

durante a greve ela me mandava mtos vídeos de sistar, gg (girl group), e tal e aos 

poucos fui gostando, até acompanhamos a formação de twice... Não sei exatamente 

o motivo de gostar de k-pop, é um popzinho q fica na cabeça hahaha tudo chama 

atenção, alguns vídeos são bizarros hahaha e as coreografias e roupas q eu adoro 

haaha.  

(Joana, 20/12/2016) 

 

                                                           
16 Tornar o outro em um K-Popper. 
17V LIVE é um aplicativo de transmissão ao vivo. O aplicativo serve para que haja uma interação dos grupos de 

K-Pop e seus fãs, através de transmissões em tempo real. O aplicativo pertence a Naver Corporation (conhecida 

por ser um grande portal de busca de internet na Coréia do Sul. (http://www.brazilkorea.com.br/aplicativo-v-live-

broadcasting-app/) 
18 Giris Generation, 2ne1 e Twice são girl groups de K-Pop. 
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O segundo grupo de perguntas foram realizados no dia 28 de dezembro de 2016 via 

WhatsApp, as datas a baixo de cada entrevista são referentes ao dia das respostas. A respeito 

do segundo grupo de perguntas, as fiz no sentido de saber como os próprios K-Poppers se viam, 

se ele conseguiu perceber algum tipo de diferença no seu “eu” antes e depois do K-Pop. Sobre o 

questionamento “o K-Pop lhe trouce alguma mudança?” trago algumas respostas. Para a Marina o 

K-Pop a afetou em alguns pontos, passou a buscar por uma cultura diferente, mudou gostos e 

personalidade, mudou as amizades, amizades falsas, algumas pessoas pararam de falar com ela e, 

segundo ela, passou a ter amigos verdadeiros: 

 

Me mudou completamente, me fez buscar por uma cultura totalmente diferente da 

qual eu vivo, por exemplo, eu até escuto  umas músicas apop mais só algumas não é 

na mesma intensidade de antes, tipo mudou totalmente meus gostos, influenciou um 

bocado na minha personalidade tbm, passei a pensar totalmente diferente, minhas 

amizades então kkk nem se fala, depois q virei K-Popper muita gente parou de falar 

cmg daí eu vi q não eram verdadeiros amigos, até pq amigos não te abandonam por 

conta de um estilo musical, mais até q foi bom, me libertei da falsidade na qual vivia 

e com o K-Pop fiz amizades de vdd. 

 (Marina, 29/12/ 2016) 

 

 

 Lívia, uma K-Popper, gosta do canto e da dança. Segundo ela, ser K-Popper, mudou o 

ponto de vista em vários aspectos. Vê coisas de K-pop o dia todo é algo que a faz bem. Segundo 

ela, também se tornou “mais amigável e fofa”:   

Eu acredito que quando alguém passa a gostar de algo que faça parte da sua vida, no 

caso a música/gênero K-Pop, isso muda muitos pontos na vida da pessoa. no meu 

caso, eu amo música tanto em questão do canto e da dança. quando comecei a gostar 

de K-Pop isso mudou meu ponto de vista em vários aspectos. Eu atualmente escuto 

música ou vejo coisas relacionadas a K-Pop o dia todo, pois é uma coisa que me faz 

bem, eu me tornei mais amigável e fofa depois que me tornei K-Popper.  

(Lívia, 29/12/2016) 

 

Trago aqui mais algumas narrativas sobre o segundo grupo de perguntas, todas também 

realizadas via WhatsApp. 

Minha personalidade e tipos ideais n mudaram, minhas amizades também não. Eu 

aprendi a fazer aegyo e comecei a dançar coreos (coreografias) de K-Pop, além de 

mudar minha playlist de músicas diária.  

(Vânia, 19/12/2016)  

 

Quando conheci eu era bem novo tinha muita briguinha infantil de fandom e tal e em 

relação a rotina tipos ideais e amizades eu sempre procuro pessoas que tenham algo 

em comum então ficou mais difícil pq pelo menos até uns 2 anos atrás era mttttttttt 

raro K-Popper por perto.”  

(Marcos, 29/12/2016) 

 

Houve grandes mudanças na minha rotina. Por ficar sozinha na maior parte do dia eu 

não fazia nada, mas depois de começar a ouvir k-pop passei a fazer pesquisa sobre 

outas culturas (até mesmo culturas que não são relacionadas com o pop asiático) 

durante esses momentos em que ficava desocupada. 

Por esse mesmo motivo, eu me importava muito com a opinião dos outros e era muito 

tímida, tanto que tinha vergonha de coisas comuns como falar com um desconhecido. 
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Hoje eu sou bem mais aberta e não ligo tanto para opinião alheia, fazendo minhas 

amigas falarem que quem me vê dançando toda vez que ouço k-pop nem imagina que 

tinha vergonha até de dançar sozinha. 

Meus ideais não mudaram muito, mas eles se ampliaram bastante e para melhor. 

Também fiz muitas amizades novas por causa do k-pop. Duvido muito que teria 

conhecido você, por exemplo, se não fosse pelo K-Pop, pois teria vergonha de falar 

contigo e não teria interagido tanto. Acho que a maior mudança que aconteceu 

comigo foi na minha personalidade. Sempre tive uma personalidade forte, mas era 

muito "cabeça dura", tanto que não sou influência da pelo preconceito que minha 

família tem, mas ao mesmo tempo era muito fechada e não gostava de expor minha 

opinião. Acho que por começar a perceber melhor que nem tudo que é diferente é 

ruim eu passei a me abrir mais, dizendo quando algo me agrada ou não, ouvindo mais 

os outros e, com certeza, sorrindo bem mais.  

(Tatiane, 28/12/2016) 

 
O que mudou depois que comecei a ouvir k-pop foi a minha rotina qndo eu passei a 

falar mto disso com a Vânia e a gente passou a assistir K-Pop ao invés de séries 

jaisjsisuis e agora com um grupo (cover), a gente ensaia... Minhas amizades tbm 

mudaram, estou pra conhecer uma menina q tbm curte K-Pop.... E vc, q vi no evento, 

e o grupo lá (apesar de N gostar mto do grupo, é meio estranho ver aquelas fanfics de 

meninas tão novas e elas pegam meio pesado na linguagem lá)... Ah, antes eu N ia 

em eventos assim... Minha personalidade eu N sei se mudou... Sei q mudei mto, mas 

N creio q tenha relação com isso... O gosto musical mudou pq antes eu só ouvia rock 

e clássico... Passei a conhecer mais (Passei a ter mais conhecimento?) e agora até 

acredito q dá pra diferenciar Asiáticos haushuaysusys aí, uma quebra de crença 

cultural, mais um tabu, eles N são todos iguais né...” 

(Joana, 29/01/2017) 

 

 

 

 

3.3 Afinal, K-Poppers: quem são? 

De acordo com o contato que fiz com os K-Poppers durante todo o meu campo, pude 

perceber que o seu público abrange adolescentes e jovens, suas idades variam de forma geral 

entre 12 e 22 anos de idade. Pude observar isto nas conversas que estabeleci durante os 

encontros e os eventos K-pop, pude ver também entre os 33 jovens que consegui conversar 

através do WhatsApp, público este que percorre por três fases da educação, ensino 

fundamental, médio e superior19.  

  É composto em sua grande maioria pelo sexo feminino, mas pude perceber um 

crescimento do público masculino no decorrer do tempo. Moram em áreas diversas da cidade, 

alguns moram em áreas mais centrais e outros em bairros mais afastados do centro de Campos 

dos Goytacazes. Sobre a questão racial, é composto em sua maioria por brancos, a 

                                                           
19  Os K-Poppers que encontrei ainda são graduandos, alguns também fazer curso técnico.   
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representação do negro entre os K-Poppers campistas é baixa, pelo menos em sua participação 

nos eventos e nos encontros promovidos.  

Não sei relatar ao certo sobre a questão religiosa entre os K-Poppers de forma geral, 

pois os momentos em que pude perceber a religião neste meio foram muito específicos. Por 

exemplo, no grupo do WhatsApp, certa vez uma jovem compartilhou uma foto em que fazia 

convite a um retiro que seria feito em sua igreja, afirmando que o retiro seria muito bom, 

perguntou se alguém estaria interessado, no grupo também já mandaram músicas cristã 

evangélica. Já que tenho como amigo no Facebook alguns K-Poppers, pude perceber através 

do perfil de alguns (poucos) que eram participantes de grupos religiosos.  

Um dos acontecimentos que mais me chamou atenção, foi quando estava dentro de uma 

van indo para a universidade e vi que uma adolescente que já vi nos eventos de anime estava 

no ponto de ônibus. Estava ao lado de duas mulheres mais velhas que se vestiam de forma 

semelhante a ela, usava uma saia comprida e blusa de manga, comparando o estilo de roupa 

que usava no ponto de ônibus e nos eventos de animes, era totalmente diferente. Ela estava 

parada ao lado de uma armação de ferro que servia para apoiar as revistas do Salão do Reino 

das Testemunhas de Jeová.  

Apesar de ter percebido estes momentos, foram casos específicos, não sendo suficiente 

para compreender a questão em sua forma geral, entretanto mostra que alguns jovens possuem 

algum tipo de relação com o religioso. Também é possível perceber no grupo do WhatsApp 

que muitos demonstram ser simpatizantes das causas LGBT.  

Desde o início da minha ida campo tentei me atentar para perceber se havia conflitos 

entre os K-Poppers. Um dos grupos cover me permitiu fazer parte do seu grupo do WhatsApp. 

Lá percebi através de algumas conversas, que criaram um grupo no WhatsApp para todos os 

grupos covers de K-Pop de Campos dos Goytacazes. Eu não tinha acesso a esse grupo, pois 

não era parte de nenhum grupo cover, mas percebi alguns conflitos entre os grupos através de 

alguns prints feitos pelo grupo pelo qual eu participava.  

Em um determinado dia enquanto caminhava na rua, encontrei por acaso uma das 

jovens que faz parte de um dos grupos covers. Aproveitei a oportunidade para pergunta-la sobre 

o grupo no WhatsApp. Quando a perguntei sobre o objetivo do grupo, me disse que não sabia, 

pois parecia que estavam tentando forçar uma relação que não existia.  Aproveitei a deixa para 

pergunta-la se a competição era feita de forma harmoniosa ou se existia conflitos entre os 

grupos. Disse- não ser harmoniosa, finge que é harmoniosa, mas na verdade não é, “todo mundo 
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fala mal de todo mundo” disse que inclusive ela. No mesmo período, encontrei na rua ao acaso 

uma outra K-Popper que fazia parte de outro grupo cover novamente, resolvi tocar no mesmo 

assunto que tratei com a outra, a sua resposta foi muito semelhante, disse que o que existe entre 

os grupos covers é uma falsa harmonia. Mas disse não ser exclusivo do K-Pop, pois onde há 

competição, sempre existirá “briguinhas”. 

Durante os eventos de animes, não percebi grandes conflitos entre os K-Poppers e 

outros grupos que frequentavam o lugar, salvo Goyta Anime (2017) onde a sala K-Pop e o 

Animekê20 tiveram que dividir o mesmo espaço, dividindo horários para cada um usa-la. 

Tempo este não funcionou na prática, os K-Poppers dominaram o território onde dançaram e 

também cantaram músicas de K-Pop. Houveram algumas reclamações entre os que queriam 

participar do Animekê, que era um espaço e momento reservado para se cantar músicas de 

animações japonesas. 

Então, uma mulher que estava no comando do computador onde comandava o som, 

criou uma lista de nomes e suas respectivas músicas para que pudessem cantar, abrindo o 

espaço para o público otaku. Ao perceber a insatisfação dela perguntei, se ela era da “turma do 

anime”, ela exclamando me respondeu “Graças a Deus! Overdose de K-Pop hoje”, depois 

acrescentou dizendo “que energia é essa? A energia dos K-Poppers não acaba”. Alguns K-

Poppers também se inscreveram na lista, cantaram músicas de K-Pop, mas outros também 

cantaram músicas em japonês, no final, os dois públicos conseguiram dividir o mesmo espaço 

de forma harmônica. 

 

3.4 Ligação Virtual  

Os K-Poppers de campos de forma geral possuem amigos ou pequenos grupos de 

amigos onde se encontram com mais facilidade a interação que abrange uma maior quantidade 

de K-Poppers se dá em escalas maiores, possuem um grande vínculo virtual. Os K-Poppers 

campistas também possuem um grupo fechado no Facebook chamado “K-Poppers Campos”, 

grupo este que é pouco utilizado e um chat de conversas também no Facebook.  

Quando me colocaram neste chat era bem ativo, os membros conversavam bastante e 

ocorriam diversas ligações em grupo, participei apenas de uma. O grupo no WhatsApp é o mais 

ativo, durante todo o período em que faço parte, não me recordo se o grupo ficou um dia inteiro 

                                                           
20 O Animekê funciona como um karaokê de músicas de animes. 
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sem que pelo menos uma pessoa mandasse uma mensagem. O grupo que já teve o nome trocado 

algumas vezes, algumas vezes se dava de acordo com alguns acontecimentos, como encontros 

que eles organizavam ou o comeback de algum grupo, esse fator também influencia algumas 

vezes na troca da foto do grupo. 

No grupo são compartilhadas muitas fotos. Postam fotos com memes dos idols ou 

grupos, também possuem o costume de produzir memes próprios, ondem utilizam de suas fotos 

ou de outros K-Poppers para fazer sátiras, muitas vezes surgem de fotos tiradas em encontros 

no geral. Tiram fotos de coisas que compram relacionadas a K-Pop, mas não necessariamente, 

fotos de seus looks; casacos; acessórios como gargantilhas e cordões; comidas; dos seus 

animais de estimação; fotos que tiram dos/com seus amigos; os planos de fundo dos seus 

celulares, que em boa parte possui uma foto vinculado ao K-Pop.  

Postam seus resultados de testes que fazem na internet, exemplos: teste pra saber o 

quanto sabem de um determinado grupo, teste pra saber com qual membro eles “combinam 

mais”. Fazem montagens de suas próprias fotos com a dos idols; fotos dos próprios idols; fotos 

dos shippers, geralmente homens com homens e mulheres com mulheres, dificilmente se fala 

de shipper entre o sexo oposto, (diferente do K-Pop, ocorre mais quando falam sobre os 

doramas).  

O grupo também serve para dar informes, comunicam sobre os grupos que “deram 

disband”, pessoas que saíram dos grupos, das premiações que os grupos de K-Pop estão 

concorrendo e também onde se avisa sobre os eventos e se marcam os encontros. Também 

assume papel de divulgação ou “panfletar” debuts ou comebacks onde também compartilham 

músicas dos mesmos.  Divulgam grupos covers de dança ou seus próprios grupos de dança, ou 

divulgam a si, a quantidade de links compartilhados sobre vídeos em que os K-Poppers postam 

dançando no Instagram cresceu repentinamente. 

Presenciei algumas vezes algumas “briguinhas” de fandoms, geralmente entre as 

ARMYs21  e as EXOL22 , alguns dizem claramente que não gostam do fandom ou do grupo, 

mas uma boa parte acredita ser bobagem a rixa entre os dois fãs clubes.  Também existe uma 

certa divergência entre os K-Poppers antigos e os K-Poppers novos, onde alguns dizem que o 

“o melhor K-Pop era o antigo” e outros não gostam dos grupos antigos, ou os define como 

“ruim”, pois considera o K-pop atual como o melhor. Existem aqueles que gostam das duas 

                                                           
21 Fandom do grupo BTS. 
22 Fandom do grupo EXO. 
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gerações do pop sul coreano e dizem que devemos valorizar os grupos mais antigos pois foram 

eles que abriram portas para os mais novos, pois sem eles nós não chegaríamos a conhecer os 

grupos que conhecemos hoje. 

Devido ao K-Pop, muitos deles, como foi dito nas entrevistas via WhatsApp, pesquisam 

mais sobre a cultura coreana. Já entraram em discussões políticas da Coreia, mas um assunto 

que é decorrente é sobre a obrigação na Coreia do Sul de todos os homens servirem ao exército 

sul coreano, falam disto com muito pesar por seus idols estarem servindo ao exército ou por 

saberem que que o idol que se aprecia um dia terão que servir ao exército. 

Nas fotos que mandam para o grupo, ou que utilizam em seus perfis, é comum ter 

referências coreanas.  Possam para as fotos no estilo semelhante ao coreano, sempre apelando 

para o “fofo”, podendo ser na forma de se portar na foto quanto também nos filtros utilizados. 

É comum tirarem fotos mostrando dois dedos (forma/posição de mãos que representa a letra 

“V” em libras) próximos ao rosto, sorrisos de “meia boca”, sem mostrar os dentes ou fazendo 

“biquinhos”. Fazendo com o corpo forma de coração, onde a ponta dos dedos das duas mãos 

toca o topo da cabeça, fazem também o coração com as mãos (na Coreia do Sul também é 

utilizado apenas uma mão para representar um coração, no cruzamento do polegar com o dedo 

indicador).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não somente o K-Pop, mas a música em geral, não possui grande espaço na pesquisa 

em Ciências Sociais, embora tenha grande importância. A música circula em todo o mundo e 

se desenvolve de modo muito particular em cada país ou região. Através dela, é possível 

observar rastros culturais particulares que ajudam a compreender a sociedade.  

Propus neste trabalho de conclusão de curso investigar este ritmo musical como canal 

interação entre esses jovens e os efeitos sociais deixados por este estilo. A questão da influência 

gerada nos jovens a partir do momento em que se tornam parte de algo, nos leva a perceber 

que, em alguns momentos, o K-Pop aparece para muitos como uma válvula de escape, ele 

circula nos circuitos jovens: existe um acolhimento dado ao pertencimento ao grupo, mesmo 

que virtualmente, os fazem se sentir integrados, mesmo que se reconheçam como “esquisitos” 

perante a sociedade, conseguem se identificar pelas semelhanças que encontram em seu grupo, 

não precisando ocultar sua identidade. Este pertencimento não é dado apenas em questão a 

outros K-Poppers, mas também aos seus idols.  

 Os ouvintes de K-Pop a partir do momento em que se descobrem parte deste circuito 

jovem K-Poppers, entra em contato com várias linguagens e símbolos no qual também 

procuram entender e acabam sendo incorporadas de forma aparentemente “naturalizada”, mas 

que são construídas no contexto social e cultural formando sua identidade K-Popper. 
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ANEXOS 

Anime force 11/12/2016 

 

Estandes 

 

Estandes 

 

Máscaras faciais 

 

Tiaras de orelhinhas 
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Produtos de K-Pop (relógio, bottons e figurinhas) 

 

Produtos de K-Pop (camisa) 

 

Bottons 

 

Espaço Card Game e RPG 
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Concurso K-Pop 

 

Goyta Anime 25/05/2017 

 

Sala K-Pop 

 

Sala K-Pop 
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Concurso K-Pop 

 

25/06/2017 Anime Hour 

 

Público 

 

Random Play Dance 
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Kitsune Geek Festival Hallowen 08/10/2017 

 

Salão principal onde ocorreu a competição K-Pop 

 

Momento antes do início das apresentações, onde K-Poppers subiram ao palco para dançar 
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Entrevista via WhatsApp: 

 Mantive na íntegra as perguntas, mostra a forma em que me comunicava com os K-Poppers, 

por este motivo, possui características de escrita informal.                        

 

1º Conjunto de perguntas: 

Eu estava precisando recolher alguns dados das pessoas que conversei no evento. Tu poderia 

me dar um tempinho para me responder algumas perguntas simples?  

Tipo: Qual é a sua idade? 

Quando conheceu o kpop? 

Através de onde? 

Porque gosta do kpop?  

O que mais te chamou ou chama atenção? 

Se quiser contribuir com a pesquisa ficarei muito grata.                    

 

2º Conjunto de Perguntas:  

Oi, tudo bem? Posso te fazer outra pergunta? Então, gostaria de perguntar se vc notou alguma 

diferença na sua rotina, nos seus gostos, sua personalidade, tipos ideais, suas amizades, 

enfim... Entre outros que vc tenha percebido após vc começar a ouvir o kpop. Ou se não te 

causou nenhuma mudança também rs.  

 

 

  


